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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
O Advanced Television Systems Committee (ATSC) insta a Anatel a que reconheça as 
excelentes vantagens técnicas, econômicas e sociais do Padrão ATSC de TV Digital que o 
tornam o veículo mais adequado para levar os benefícios da tecnologia de televisão digital a 
todos os brasileiros, incluindo consumidores, radiodifusores e fabricantes.   
 
Esses benefícios da tecnologia de televisão digital ATSC incluem a capacidade de 
proporcionar qualidade de imagem e som consideravelmente superior, bem como maior 
quantidade e diversidade de programação de vídeo e toda uma nova gama de serviços de 
informação, inclusive uma capacidade interativa que ajudará a trazer de maneira mais 
completa os benefícios da era da informação aos cidadãos brasileiros.  A implementação da 
transmissão de televisão digital com o padrão ATSC no Brasil também permitirá à Anatel 
utilizar o espectro eletromagnético com muito maior eficácia e a recuperar quantidades 
consideráveis desse espectro para possibilitar canais adicionais de televisão ou outros 
serviços sem fio.   
 
Conforme foi minuciosamente explicado nesses comentários, instamos a Anatel a: 
 
• Permitir que os radiodifusores brasileiros sigam uma grande variedade de modelos de 

negócio numa estrutura regulatória flexível, baseada num padrão de TV Digital em 6 
MHz comprovado e comercializado; 

• Adotar políticas regulatórias adequadas para promover a prestação de serviços de 
televisão de alta definição (HDTV), múltiplos programas de televisão de definição 
padrão (SDTV) e uma ampla variedade de outros serviços de informação novos e 
inovadores;  

• Fazer valer a liderança do Brasil ao estabelecer o primeiro padrão de TV Digital 
hemisférico do mundo, o que aumentará ainda mais as já consideráveis economias de 
escala e facilitará um vigoroso cenário comercial em todas as Américas; e 

• Adotar o Padrão de TV Digital ATSC como a plataforma mais adequada para tornar 
tudo isso possível.   

 
Ao atender à Consulta Pública, o ATSC se empenhou em apresentar todos os fatos e 
percepções pertinentes, resultado de nossa experiência na área de televisão digital, bem 
como a ampla experiência dos Estados Unidos da América na implementação do Padrão 
ATSC, experiência essa que será muito benéfica à Anatel, aos radiodifusores brasileiros e 
especialmente aos consumidores brasileiros.  Esses fatos, percepções e essa experiência 
levam às seguintes importantes conclusões: 
 
• Para maximizar a eficiência do uso do espectro eletromagnético, o ATSC proporciona a 

melhor combinação de cobertura bruta e proteção contra interferência, o que permitirá à 
Anatel conceder a cada radiodifusor um segundo canal para a transição para a 
radiodifusão digital.  

• Para permitir aos radiodifusores competir de maneira mais efetiva com as demais 
mídias de de prestação de serviços , e a fim de assegurar que a televisão aberta continue 
a ser uma vibrante fonte de informação e entretenimento, o ATSC oferece aos 
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radiodifusores todas as condições necessárias para ter sucesso  nos anos e décadas 
vindouros. 

• Para proporcionar os melhores benefícios ao consumidor brasileiro, o ATSC oferece a 
mais ampla variedade de equipamentos para o consumidor, a partir do maior número de 
fornecedores, pelos melhores preços. Além disso, alinhando-se ao mercado de TV 
Digital da América do Norte, em rápida e contínua maturação, o Brasil poderá aumentar 
ainda mais as economias de escala que assegurarão uma ampla variedade de produtos 
de 6 MHz de qualidade pelos menores preços possíveis––algo que nenhum outro padrão 
pode oferecer ao mercado brasileiro de televisão. 

• Para criar um vigoroso ambiente comercial e uma sólida base de produção, a adoção do 
Padrão ATSC garantirá os maiores mercados possíveis para a sofisticada indústria de 
fabricação de televisão no Brasil––colocando o país em melhor posição para fornecer 
grande parte do equipamento de TV Digital para  consumidor, na região. Somente o  
ATSC oferece ao Brasil a oportunidade de expandir seu mercado, nele incluindo todos 
os países das Américas. 

• Para acelerar a transição brasileira, a adoção do ATSC proporcionará acesso imediato a 
uma enorme gama  de informação e experiência acumuladas nos últimos 14 anos no 
planejamento e execução de processos de transição para a radiofusão digital terrestre. 

• Para permitir que o Brasil participe da contínua evolução da tecnologia digital, o Padrão 
ATSC demonstrou a flexibilidade e o espaço para crescimento necessários para o 
desenvolvimento de melhoramentos para lidar com as novas aplicações que vierem a 
aparecer. Além disso, o ATSC suplanta as alternativas ao oferecer um ambiente aberto 
em seu processo de desenvolvimeto onde as entidades brasileiras podem participar 
plenamente, no sentido de participar ativamente de  futuros desenvolvimentos.  

• Para alcançar o maior número possível de pessoas, de todos os níveis socioeconômicos, 
o Padrão ATSC assegura a maior cobertura de espectadores e o acesso mais amplo aos 
dispositivos de recepção mais econômicos.  Assim, o ATSC ajuda a garantir que os 
benefícios da TV Digital alcancem o maior número de espectadores, ajudando a 
universalizar e democratizar o acesso aos programas e serviços de informação da TV 
Digital. 

 
Munida dessas informações, confiamos que a Anatel chegará à melhor decisão que melhor 
atenda às necessidades do Brasil, na assombrosa tarefa de transferir seu sistema de televisão 
para o mundo digital. 
 
Por todas a razões discutidas minuciosamente nesta resposta à Consulta Pública, o 
Advanced Television Systems Committee respeitosamente propõe que  a Anatel  adote o 
Padrão ATSC, que proporciona incomparáveis benefícios econômicos, culturais, técnicos e 
de política pública ao Brasil. 
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I. Introdução 
 

O Advanced Television Systems Committee1 respeitosamente apresenta os 
presentes comentários à Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (“Anatel,” ou “a  
Agência”) no âmbito da consulta supracitada, relativa a decisões de regulação e políticas 
que regerão a introdução da tecnologia digital a ser utilizada na transmissão de televisão 
terrestre. No decorrer do processo associado à presente consulta, a Anatel determinará, 
entre outras coisas, qual padrão será utilizado para radiodifusão de televisão digital terrestre 
no Brasil. O Padrão de Televisão Digital ATSC é uma das plataformas que a Anatel está 
considerando para utilização no Brasil. Conforme detalhado nos comentários a seguir, 
acreditamos que existem fortes vantagens técnicas, econômicas e sociais do Padrão ATSC 
que o tornam o melhor veículo para se disponibilizarem os benefícios da tecnologia de 
televisão digital a todos os brasileiros, inclusive consumidores, emissoras e fabricantes. 
 

Entre esses benefícios da tecnologia de televisão digital incluem-se a capacidade de 
proporcionar qualidade técnica de imagens e som drasticamente aperfeiçoadas, quantidades 
e diversidade de programação em vídeo muito maiores, bem como toda uma nova gama de 
serviços de informação, inclusive capacidade interativa que ajudará a disponibilizar mais 
plenamente os benefícios da era da informação a todos os cidadãos brasileiros. A 
implementação da radiodifusão de televisão digital no Brasil também permitirá à Anatel 
utilizar o espectro eletromagnético de modo muito mais eficiente e recuperar faixas 
significativas do espectro a fim de apoiar a prestação de serviços adicionais de televisão e 
outros serviços sem fio.   
 

                                                                 
1 O ATSC, é uma organização internacional de padrões com aproximadamente 200 membros de mais de 20 
países, que desenvolve padrões técnicos para serviços de televisão digital e auxilia na implementação em 
países que adotam nossos padrões. O ATSC reúne todos os segmentos do setor de televisão − a saber, 
emissoras, prestadoras de serviços de satélite e cabo; prestadoras de serviços de computação e 
telecomunicações, empresas cinematográficas; e fabricantes de produtos de eletrônica de uso comercial, 
equipamento de computação e de radiodifusão profissional − a fim de desenvolver e implementar padrões 
para a televisão digital. A relação dos membros que integram ATSC pode ser encontrada em nosso site: 
www.atsc.org. 
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Conforme a Agência bem sabe, a adoção de um conjunto de decisões de regulação e 
políticas destinadas a facilitar a implementação bem sucedida do serviço de televisão digital 
é uma tarefa complexa e de enormes proporções. É particularmente o caso quando o 
objetivo consiste em disponibilizar essas novas capacidades revolucionárias ao mesmo 
tempo em que se garante o vigor e a vitalidade contínua de um sistema de televisão aberta e 
gratuita. Não obstante esse desafio hercúleo, por meio da presente consulta e do processo a 
ela relacionado, a Anatel tem empreendido um processo de amplo alcance, conseqüente e 
eficaz para a determinação tempestiva dessas políticas e decisões. A escolha de um padrão 
de televisão digital é um aspecto de suma importância nesse processo. Entretanto, como a 
Agência claramente reconhece,  essa decisão faz parte de um processo mais amplo que 
envolve a definição daquilo que os consumidores e as emissoras precisam de um padrão e 
de serviços de TV digital; qual modelo de negócios ou variedade de modelos de negócios 
melhor atenderá a essas necessidades; e quais outras políticas de regulação devem ser 
adotadas para respaldar a consecução desses objetivos.   
 

Nenhum outro país do mundo é exatamente como o Brasil, e a Anatel deve 
considerar criteriosamente as necessidades dos consumidores, emissoras, fabricantes e 
trabalhadores brasileiros na determinação de quais modelos ou qual variedade de modelos 
de negócios, qual plataforma ou padrão de televisão digital apoiar e quais políticas de 
regulação adotar a fim de melhor concretizar esses benefícios. No entanto, há muitas 
semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos, que, em seu conjunto, sugerem que a 
variedade adequada de modelos de negócios, o melhor padrão de transmissão e as políticas 
de regulação adequadas provavelmente serão muito semelhantes para os dois países. 

 
• Ambos países são geograficamente vastos, atendem a populações grandes e diversas, 

estando boa parte da população concentrada em grandes áreas urbanas. 
• Embora haja notáveis diferenças em importantes parâmetros econômicos, ambos países 

têm uma ampla gama de classes socioeconômicas que devem, todas elas, ser atendidas 
por serviços de televisão terrestre. 

• O Brasil e os Estados Unidos atualmente utilizam modelos idênticos em seus setores  
de televisão, basicamente mediante emissoras comerciais privadas que oferecem 
entretenimento, esporte, notícias e programação educacional a um público de massa e 
são sustentadas por receitas advindas de propaganda/ publicidade. Além disso, a 
televisão pública proporciona uma importante programação suplementar. Em ambos 
países, a televisão gratuita e aberta é um elemento de vital importância à vida pública, 
nas esferas local, regional e nacional. As estações locais oferecem um conteúdo local 
ímpar, juntamente com o conteúdo nacional obtido mediante sua afiliação junto a 
provedoras de programação em rede nacional.   

• Os tipos de programação oferecidos são muito semelhantes e existe um volume de 
conteúdo cada vez maior compartilhado entre os dois países. 

• Em ambos países, alcançar o maior número de telespectadores com sinais de alta 
qualidade é indispensável para o êxito com base nos modelos empresariais atuais e 
alcançar os segmentos mais pobres da população é tarefa particularmente importante, 
uma vez que eles dependem mais da televisão gratuita e aberta para obterem 
programação de notícias, educação, esportes e entretenimento. 
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• As necessidades e expectativas dos usuários no Brasil e nos Estados Unidos são muito 
semelhantes, inclusive o desejo de imagens de alta definição, o desejo de prestar 
assistência a pessoas portadoras de deficiências e a expectativa de importantes e novos 
benefícios decorrentes dos serviços de radiodifusão de dados, inclusive serviços 
interativos. 

• Os usuários dos serviços de televisão em ambos países de um modo geral estão se 
encaminhando firmemente para tamanhos de tela maiores, sobretudo à medida que se 
tornam disponíveis imagens de mais alta resolução. Ao mesmo tempo, a 
disponibilidade de televisão de alta definição (High Definition Television − HDTV) em 
tamanhos de tela cada vez menores é importante para o desenvolvimento de grandes 
mercados de massa para tal equipamento em ambos países.  

• Grandes números de aparelhos de TV são vendidos em ambos mercados, e preços 
baixos e competitivos serão a chave para a rápida adoção da tecnologia de televisão 
digital por parte dos consumidores. 

 
À  luz dessas semelhanças e, conforme explicado pormenorizadamente nos presentes 

comentários, instamos a Anatel a: 
 

• permitir que as emissoras brasileiras adotem uma ampla gama de modelos de 
negócios com um arcabouço regulatório flexível e com base em um padrão de 
televisão digital comprovado de 6 MHz; 

• adotar políticas de regulação adequadas para fomentar a prestação de serviços de 
televisão de alta definição (HDTV), múltiplos programas de televisão de definição 
padrão (Standard Definition Television − SDTV), e uma ampla variedade de outros 
serviços novos e inovadores;  

• exercer a liderança brasileira no estabelecimento do primeiro padrão de televisão de 
alcance continental do mundo, o que estimulará significativas economias de escala e 
será propício a um ambiente comercial sólido em toda a região das Américas; e a 

• adotar o padrão de televisão digital ATSC como a plataforma mais adequada para 
possibilitar tudo isso.   

 
 
II. Avaliação Técnica dos Padrões de Televisão Digital Terrestre   
 
Metodologia, dados coletados e análise dos resultados dos testes de laboratório e de 
campo dos sistemas de TV digital realizados em São Paulo, bem como dos fatores técnicos 
e sistêmicos relevantes para a definição da plataforma de televisão digital.  
 
A. Comentários enviados anteriormente 
 

Conforme a Agência está ciente, o ATSC submeteu anteriormente extensos 
comentários acerca dos testes de laboratório e de campo realizados no Brasil pelo Grupo 
Set/Abert, os quais nitidamente tratam das questões delineadas para discussão nesta seção 
e, por meio desta, incorporamos aqueles documentos encaminhados anteriormente aos 
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presentes comentários.2  Nossos comentários anteriores sobres os aspectos técnicos das 
deliberações da Anatel são resumidos abaixo nos seguintes pontos principais: 
 
• O sistema ATSC/VSB oferece uma excelente solução técnica para o padrão de televisão 

digital do Brasil. 
• O sistema ATSC/VSB apresentou desempenho superior ao do sistema DVB 2k nas 

únicas partes estatisticamente confiáveis do programa de testes de campo Set/Abert. 
• O sistema ATSC/VSB de um modo geral apresentou desempenho superior aos outros 

sistemas nos testes de laboratório − sobretudo nos parâmetros mais cruciais que 
permitem alocações de canais para o novo serviço de TV Digital.   

• Avanços recentes e a serem em breve introduzidos nos receptores VSB proporcionarão 
aperfeiçoamentos adicionais significativos no que se refere à capacidade do sistema 
ATSC/VSB de lidar com situações de fantasmas intensos, tais como as encontradas em 
São Paulo. 

• A principal conclusão a ser extraída do programa de testes Set/Abert é que para 
qualquer sistema de televisão digital, a recepção aceitável em São Paulo exigirá maior 
altura da antena de transmissão (comparável às alturas de antena usadas para 
radiodifusão analógica atual), bem como maior potência de transmissão. Uma maior 
altura do transmissor provavelmente reduzirá substancialmente as interferências por 
multipercurso e, assim, melhorará significativamente o desempenho do sistema 
ATSC/VSB, muito acima e além do progresso já alcançado e que ainda é esperado 
mediante projetos de receptores VSB aperfeiçoados. 

• Os testes,  embora únicos no mundo ao compararem, pela primeira vez, todos os três 
sistemas frente a frente, continham alguns pontos fracos significativos, uma vez que não 
avaliaram todos os sistemas em todos os pontos ao mesmo tempo, como recomendaria 
qualquer metodologia de pesquisa básica. Assim sendo, os dados de testes limitados 
reunidos para o sistema ISDB  e o sistema DVB 8k não são suficientes para 
proporcionar uma base a partir da qual selecionar qualquer deles em detrimento do 
sistema ATSC.   

• Apesar da supervisão por parte da Anatel e do árduo trabalho por parte das pessoas que 
realizaram os testes, os testes foram patrocinados e realizados pelo Grupo Set/Abert e, 
devido a restrições de financiamento e/ou empecilhos burocráticos, a exigência da 
Anatel de testes suplementares mais completos não pôde ser plenamente implementada.  

• A seleção de um sistema de transmissão de TV Digital deve incluir avaliações muito 
mais cuidadosas da viabilidade do planejamento de canais para TV Digital como parte 
integral do processo decisório. 

• O planejamento de canal “limitado pela interferência” (“interference-limited” channel 
planning) é de fundamental relevância, principalmente para a importante área de São 
Paulo, e um plano bem sucedido de alocação de canais para TV Digital será melhor 
alcançado usando-se o sistema ATSC/VSB. 

• A capacidade do sistema ATSC/VSB de operar com sinais com menos da metade da 
intensidade dos de qualquer sistema concorrente em grande medida aumenta a 

                                                                 
2 Ver “Comentários do ATSC sobre o Relatório Set/Abert,” de 20 de março de 2000; Comentários do ATSC 
sobre o “3º Relatório e Dados Parciais” do Set/Abert, de 5 de maio de 2000; bem como carta de Robert K. 
Graves a Renato Guerreiro, contendo os comentários do ATSC sobre os “Testes de Sistemas de Televisão 
Digital – Relatório Final – Parte 2,” de 31 de julho de 2000. 
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viabilidade de atendimento a áreas rurais e permite a recepção em ambiente fechado 
(indoor). 

• A taxa de dados transmitida é de suma importância para TV de Alta Definição (HDTV) 
e outras aplicações de vídeo e dados, e não deve ser sacrificada desnecessariamente 
(Muitas das configurações COFDM  nas quais se baseiam as conclusões do Grupo 
Set/Abert oferecem uma taxa de dados inferior à do sistema ATSC/VSB).3 

 
B. Comentários Adicionais 
 

Além desses comentários apresentados anteriormente, também oferecemos as 
seguintes observações sobre essas questões. O Apêndice A aos presentes comentários inclui 
comentários mais pormenorizados sobre o “Relatório de Análise dos Testes de Laboratório 
e de Campo de Sistemas de Televisão Digital Realizados no Brasil”, (“Relatório de Análise 
dos Testes”). 
 
Dados dos testes realizados no Brasil 
 

Os dados coletados no Brasil referentes às comparações dos sistemas devem ser 
avaliados criteriosamente. Qualquer coleta de dados é uma visão instantânea no tempo do 
desempenho do equipamento de hardware, bem como das diferenças entre os sistemas. 
Além disso, uma vez que os dados se destinam a prever o desempenho futuro do sistema 
em uma ampla gama de locais e condicionado a fatores de planejamento específicos, os 
dados devem aplicar-se, de modo comprovável, a toda a gama de condições previstas. 
Nesse sentido, os dados do primeiro conjunto de medições coletados pelo Grupo Set/Abert 
em 127 pontos de teste (contendo 124 comparações válidas), com medições simultâneas 
dos sistemas, oferece os resultados mais confiáveis e pode ser analisado para se prever a 
cobertura e a interferência quando os sistemas estiverem plenamente implementados.   
 

Entretanto, os dados obtidos em pontos de teste limitados ou pontos especialmente 
escolhidos, são abertos à interpretação e não devem ser aplicados inadequadamente. Além 
disso, o fato de os testes terem sido realizados uma única vez e a demonstrada falta de 
repetibilidade de muitos destes testes os tornam inúteis para uma previsão do desempenho 
quando da implementação final de um sistema de TV Digital. Ainda menos confiável é a 
extrapolação de um modo de um sistema para outro. Embora um modo mais robusto de um 
sistema funcione em mais pontos do que um modo menos robusto, não existe qualquer 
garantia de que, quando testado em um outro dia, o sistema mais robusto funcionará em 
todos os pontos em que o modo menos robusto funcionou. Para ser cientificamente válido, 
o teste físico deve incluir os mesmos pontos em condições semelhantes e deve haver um 

                                                                 
3 Um importante determinante do desempenho do sistema de TV Digital é a quantidade de FEC (Forward 
Error Correction) que é usada. Em geral, uma razão FEC maior oferece um desempenho menos robusto 
porque uma maior parte da capacidade total do canal está disponível para corrigir erros. O sistema 
ATSC/VSB  é o sistema mais eficiente em termos de dados e o mais robusto, porque os sistemas COFDM 
precisam usar uma relação FEC maior (leia-se menos robusta) de 3/4 para se equiparar à taxa de dados 
alcançada pelo sistema ATSC/VSB, que opera com uma razão FEC de 2/3. Na Europa, onde são usados 
canais de TV de 8 MHz, talvez seja viável sacrificar a taxa de bits a fim de obter a robustez  necessária, 
porém, nas Américas, onde são usados canais de 6 MHz, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar 
qualquer taxa de bits disponível. 
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número de pontos estatisticamente significativo, devido à grande variação das condições de 
propagação dos sinais em visitas sucessivas. Essas questões foram discutidas 
pormenorizadamente nos comentários enviados anteriormente pelo ATSC.4  
 

Em particular, a falta de testes simultâneos invalidou alguns dos dados e a análise 
indica que, muitas vezes, a variação, de um dia para outro, da intensidade do sinal recebido 
em um determinado ponto sobrepujou por completo quaisquer diferenças de desempenho 
entre os sistemas. Os níveis efetivos de intensidade de sinal relatados variaram em 
aproximadamente 20 dB em dois dos locais críticos, enquanto a melhor margem de 
recepção foi de apenas 15 dB nos mesmos locais. Isso significa que todos os sistemas 
podiam falhar nesses locais em um momento ou outro. Revisitar os pontos de teste para ver 
se porventura é possível obter uma recepção bem sucedida também não é um teste 
estatisticamente confiável, uma vez que leva a um aumento do desempenho relatado, não-
efetivo, ao selecionar o melhor resultado, em vez de uma média verdadeira ou um resultado 
mediano.   
 

Foram realizados outros testes que incluíram medições em ambiente aberto e 
simultâneas de diversos sistemas, porém, infelizmente, esses testes não foram realizados 
usando o melhor receptor ATSC disponível ao Grupo Set/Abert. Foi usado o Chip Z, ao 
passo que a análise dos dados previamente disponível ao Set/Abert indica que os locais 
efetivamente medidos com o Chip S teriam aumentado o sucesso do ATSC em 35%. Um 
aumento dessa grandeza no desempenho medido nos pontos especiais evidencia que foi 
introduzida uma grande tendenciosidade contra o sistema ATSC. Além disso, não foram 
medidas todas as localidades especificadas pelo CPqD para testes simultâneos. Embora 
tenha sido concluído o conjunto “mínimo”, o conjunto “opcional” foi concluído apenas 
parcialmente, abrangendo somente os locais que tinham um sinal forte e fantasmas 
intensos, e não os locais de sinal mais fraco. Consequentemente, os resultados foram 
tendenciosos em favor da capacidade de lidar com fantasmas. Se o Chip S tivesse sido 
usado e se todos os locais “opcionais” de teste tivessem sido medidos, os resultados teriam 
evidenciado que o ATSC é igual ou melhor do que todos os demais sistemas. Essa 
explicação é mais bem detalhada no Apêndice E aos comentários da Zenith Electronics de 
31 de julho de 2000.5  
 

Além disso, sabemos que o conjunto incompleto de testes especiais não tem valor 
de previsão do desempenho no ambiente urbano, uma vez que eles contêm um forte peso a 
favor da intensidade do sinal e de condições de fantasmas intensos, em vez de uma 
variedade representativa de sinais tanto forte quanto fracos e condições de fantasmas 
intensos que é de se esperar na maioria dos domicílios. O CPqD reconheceu a necessidade 
dessa variedade quando criou sua lista de pontos de testes simultâneos “opcionais”, mas, 
lamentavelmente, esses testes não foram concluídos (Vide Seção 4.2.3, Experimento 2, 
Relatório de Análise de Testes.) 
 
                                                                 
4 Ver, por exemplo, “Comentários do ATSC  sobre o Relatório Set/Abert”, de 20 de março de 2000, p.18. 
5 Naturalmente, argumentamos contra extrapolações, em vez da coleta de dados reais, porém, se é necessário 
usar extrapolações, elas não devem ser tendenciosas contra um determinado sistema. Nesse caso, as 
extrapolações indicam que o sistema ATSC teria alcançado desempenho igual ou superior aos dos demais 
sistemas. 
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Testes e avaliações recentes nos EUA 
 

Para a análise de recepção em ambiente fechado, existe um conjunto útil de 
medições comparativas disponível a partir de extensos testes realizados em 2000 por 30 
importantes organizações de radiodifusão nos Estados Unidos, que compararam os sistemas 
ATSC/VSB e DVB/COFDM.6 Os testes foram planejados e administrados por um comitê 
técnico que incluía defensores do COFDM, e foram projetados para coletar os dados 
necessários para se distinguirem os efeitos de fantasmas dos efeitos de sinais de baixa 
intensidade. 
 

Os testes mostraram claramente que o fator mais significativo para o êxito da 
recepção em ambiente fechado é a intensidade do sinal transmitido. Esse resultado foi 
relatado na Tabela 11 do relatório, que apresenta a tendência de falha do sistema COFDM 
em níveis de sinal mais baixos encontrados em ambientes fechados. A falha do COFDM 
em comparação ao 8-VSB começa a se manifestar em intensidades de campo de 60 a 70 dB 
µV/m e é acentuada em níveis abaixo de 60 dB µV/m.  
 

O resultado líquido é que o 8-VSB apresentou um desempenho superior ao 
COFDM, tanto em Washington quanto em Cleveland, nos testes de recepção em ambiente 
fechado. Na área de Washington, esse resultado foi obtido em UHF usando-se  tanto uma 
antena espinha-de-peixe (bow tie antenna) quanto uma antena direcional interna (indoor) . 
Os resultados de Cleveland foram particularmente notáveis, usando-se uma antena VHF 
interna em um canal VHF baixo. Como o sistema ATSC/VSB pode continuar funcionando 
a intensidades de sinal que são menos da metade da necessária aos sistemas COFDM, o 
VSB oferece uma vantagem significativa para recepção em ambiente fechado. 
 

Os testes das emissoras também incluíram um número significativo de pontos de 
teste com medições em ambiente aberto (outdoor), com alturas de antena de 30 a 6 pés, 
usando-se quatro estações UHF na área de Washington e uma estação VHF baixa em 
Cleveland. O resultado foi que o 8-VSB teve desempenho superior ao do COFDM em todas 
as alturas e em ambas as cidades (seis categorias ao todo), exceto as medições em ambiente 
aberto de 6 pés na área de Washington. 
 

Entre outras coisas, o relatório das emissoras concluiu que: 
 

“Os dados confirmaram a diferença teórica de desempenho portadora–ruído de uma 
vantagem de cerca de 4 dB do 8-VSB em relação ao COFDM. 
 

                                                                 
6 Ver o “Relatório Comparativo 8-VSB/ COFDM,” de dezembro de 2000. O relatório completo desses testes 
foi fornecido anteriormente à Anatel e está disponível no site do ATSC: www.atsc.org. Esses testes 
abrangeram 250 pontos de teste (inclusive 45 pontos de recepção em ambiente fechado) em Baltimore/ 
Washington, DC, e 125 pontos (inclusive 25 pontos de recepção em ambiente fechado) em Cleveland. Ao 
todo, foram registradas mais de 5.000 medições individuais, o que faz desses testes, de longe, a mais extensa e 
mais abrangente comparação direta dos sistemas VSB e COFDM já realizada em qualquer lugar do mundo. O 
modo COFDM foi escolhido para se aproximar mais de perto à taxa de dados do 8-VSB. 
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Para os pontos de 30 pés nos quais foram registradas falhas, 55% dos pontos 
COFDM falharam devido à baixa relação portadora-ruído, enquanto 40% dos 
pontos 8-VSB falharam devido à baixa relação portadora-ruído. 
 
Com base na atual Tabela de Alocações para TV Digital (ou seja, pressupondo que 
não foram introduzidas mudanças e que as instalações que usam COFDM operaram 
de acordo com os parâmetros da Tabela), o COFDM reduziria a população total de 
telespectadores de TV Digital em 5,9% e a área de atendimento em 13,9%, em 
comparação com o 8VSB.” 
 
Após analisar os resultados desses testes, as Diretorias da Association for Maximum 

Service Television (MSTV) e da National Association of Broadcasters (NAB) emitiram 
uma resolução conjunta em 15 de janeiro de 2001, destacando a ampla participação e o 
apoio do setor de radiodifusão americana e concluiu que “... não existe evidência suficiente 
para se acrescentar o COFDM e, portanto, reafirmamos nosso endosso ao padrão VSB.” 

 
A Federal Communications Commission (FCC) realizou sua própria avaliação do 

sistema de transmissão ATSC/VSB usado nos Estados Unidos. Em 18 de janeiro de 2001, a 
Comissão unanimemente reafirmou o uso exclusivo do sistema de modulação ATSC/8-
VSB nos EUA, não constatando qualquer razão para reconsiderar seu indeferimento 
anterior de uma solicitação para se permitir o uso alternativo do COFDM. A FCC 
observou, igualmente, que aperfeiçoamentos significativos estavam sendo implementados 
nos receptores VSB e que o sistema 8-VSB era suficientemente flexível para acomodar 
aperfeiçoamentos adicionais. 
 

No último mês de abril, a Divisão de Engenharia e Tecnologia da FCC emitiu um 
Relatório Interino referente a seus testes do VSB.7  Foram medidos cinqüenta e um pontos 
de cobertura e nove pontos especialmente selecionados pelas características de forte 
intensidade de sinal e multipercurso intenso. 
 

O Resumo Executivo do Relatório Interino afirma: 
 

“As medições comparativas dos receptores indicam um aperfeiçoamento de 
aproximadamente 2-3 dB na relação sinal-ruído mediana necessária para se produzir 
uma imagem entre os receptores das primeiras gerações e os protótipos mais 
recentes nos pontos utilizados para avaliação da cobertura. Essa diferença aumenta 
para 6-7 dB no que se refere aos pontos selecionados pelas características de forte 
intensidade do sinal e intenso multipercurso. 
 
“O estudo também comparou a recepção NTSC com a recepção de TV Digital 8-
VSB na maioria dos 51 pontos da amostragem de cobertura, usando tanto a antena 
direcional montada em torre de 30 pés quanto antenas internas montadas em um 
tripé de 7 pés. Para esses estudos, a recepção nos canais analógicos 32 e 50 foi 
comparada com a recepção de TV Digital nos canais 34 e 48. Esses pares de 

                                                                 
7 “A Study of ATSC (8-VSB) DTV Coverage in Washington, DC, and Generational Changes in DTV 
Receiver Performance,” Projeto TRB-00-1, Relátorio Interino, de 9 de abril de 2001.   
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comparação produziram um total de 98 observações que comparam o serviço NTSC 
e de TV Digital usando-se a antena montada em torre e 93 observações usando-se a 
antena montada no tripé. Com a antena de 30 pés montada em torre, 67% das 
observações produziram uma imagem NTSC com uma classificação CCIR de 3 ou 
acima; 99% das observações (todas, exceto uma) produziram uma imagem de TV 
Digital sem interferências. Com as antenas internas montadas em tripé (ou uma 
antena espinha-de-peixe (bowtie antenna)) e/ou um “Sensor de Prata” em cada 
ponto), somente 27% das observações produziram uma imagem NTSC com uma 
classificação acima de 3; 85% das observações produziram uma imagem de TV 
Digital livre de interferências.” 

 
Também foram realizados extensos testes de recepção VSB em quatro cidades da 

Califórnia pela iBlast, Inc., uma empresa que está contribuindo para que as emissoras 
ofereçam serviços de difusão de dados por meio de suas plataformas de TV digital. Nesses 
testes, o VSB alcançou 97% de sucesso de recepção em 185 pontos em medições de 30 pés 
em ambiente aberto; 90% de sucesso em 94 pontos em medições de 8 pés em ambiente 
aberto; e 91% de sucesso em 69 pontos de recepção em ambiente fechado. Os engenheiros 
da iBlast observaram aperfeiçoamentos acentuados nos receptores VSB e antenas da atual 
geração e constataram que a maioria dos problemas de recepção em ambiente fechado eram 
devidos a uma intensidade de sinal insuficiente.8 
 

Em decorrência de todos esses testes e análises, as emissoras americanas e a FCC a 
enfaticamente reafirmarem o VSB como o único padrão de transmissão para radiodifusão 
de TV Digital terrestre nos EUA, e têm comprovado que melhorias substanciais têm sido 
alcançadas no desempenho dos receptores VSB. 
 
Vantagens Técnicas do sistema de transmissão ATSC/VSB  
 

Conforme indicado em nossos comentários de 20 de março de 2000, a parte 
estatisticamente significativa dos testes Set/Abert apresenta resultados que claramente 
favorecem o ATSC. Esses resultados favoráveis do ATSC replicam os resultados de testes 
realizados em outros países; por exemplo, os testes australianos (Relatório Síntese/ FACTS 
Summary Report, de 1998, Anexo D), que evidencia a recepção ATSC bem sucedida em 
um maior número de pontos e tipicamente com uma margem de superioridade de 4 dB, bem 
como os testes das emissoras americanas realizados em 2000.  
 

Os resultados do Grupo Set/Abert, a exemplo de outros testes anteriores, mostram a 
superioridade do sistema ATSC não somente sob condições de degradação sinal-ruído, 
mas, claramente, em circunstâncias em que efetivamente se misturam condições de sinal-
ruído, fantasmas e interferência igualmente encontradas no campo.9 Esses testes cumprem o 
propósito de testes de campo comparativos, qual seja: prever o número de telespectadores 
que serão atendidos em cada sistema. Os testes não evidenciam que o ATSC seja superior 
somente em termos da relação sinal-ruído, como alguns erroneamente alegaram. Na 

                                                                 
8 O documento da iBlast que descreve os testes e resultados foi fornecido anteriormente à Anatel e está 
disponível no site da iBlast: www.iblast.com. 
9 Conforme documentado nos Gráficos 4.2.6 e 4.2.7 do Relatório de Análise de Testes. 
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verdade, Washington, DC foi especificamente incluída nos testes das emissoras americanas 
devido às condições críticas causadas pelas baixas alturas de antena de transmissão e pelo 
relevo ondulado, que se comparam às condições de São Paulo. Os testes também incluíram 
propositalmente um canal VHF baixo em Cleveland, de modo que pudessem ser estudados 
os efeitos do ruído impulsivo e do ruído atmosférico. Uma vez mais, o sistema de 
transmissão ATSC/VSB ofereceu desempenho de recepção consideravelmente melhor do 
que o COFDM.  
 

Por sua própria natureza, os testes de campo que relatam margem de recepção 
incluem todas as fontes de interferência encontradas no campo e esses testes evidenciam 
que a vantagem do ATSC frente aos demais sistemas no que tange à margem de recepção é 
de cerca de 4 dB para tais condições complexas encontradas no mundo real. O fato de isso 
também ser o limiar Gaussiano de sinal-ruído dos sistemas corrobora a importância desse 
parâmetro de laboratório para a previsão do desempenho geral dos  sistemas. Entretanto, 
não é necessário depender desse valor de laboratório para se ter prova de superioridade, 
uma vez que as medições em condições reais evidenciam o mesmo nível de vantagem. 

 
A especulação de que a vantagem do sistema ATSC para recepção em ambiente 

aberto seria perdida para condições de recepção em ambiente fechado e pontos no centro de 
cidades é refutada pelos testes das emissoras americanas, que examinaram um grande 
número de pontos críticos sem prejuízo da natureza da dificuldade. Quando, 
posteriormente, os resultados foram analisados para se determinar a fonte da dificuldade, 
constatou-se que o desempenho sinal-ruído era o fator mais significativo e que a vantagem 
de margem do ATSC observada em testes em ambientes abertos também se faz evidente na 
recepção em ambiente fechado.  
 

Em suma, uma compreensão adequada dos vários testes de laboratório e de campo 
realizados no Brasil, juntamente com os testes muito mais abrangentes e mais recentes 
realizados nos EUA, estabelece solidamente a superioridade técnica do sistema de 
transmissão ATSC/VSB. Vale destacar que o uso do sistema ATSC/VSB aperfeiçoará 
significativamente a capacidade de disponibilizar canais de TV Digital suficientes às atuais 
emissoras do espectro que atualmente se dedicam ao serviço de televisão, devido a seu 
desempenho de recepção superior e a sua menor interferência no serviço analógico 
existente, o que foi verificado em praticamente todos os testes comparativos já realizados, 
inclusive os realizados no Brasil. O Relatório Final Set/Abert, na Seção II.2.1.3, por 
exemplo, evidencia claramente a vantagem do ATSC no que se refere à interferência em 
PAL. A vantagem do VSB é de 4 dB para medições de limite de percepção (LOP) e de 1 
dB para interferência Nível 4. A Seção II.2.3.3 mostra uma vantagem de 2 a 4 dB em favor 
do ATSC quanto ao desempenho em interferência digital-digital. Além disso, conforme 
explicado na Seção IV abaixo, técnicas de reutilização de freqüência, tais como repetidoras 
no mesmo canal, destinadas a estender a cobertura a áreas de difícil recepção, estão 
disponíveis e são eficazes quando usadas com o sistema ATSC/VSB. De um modo geral, o 
sistema de transmissão ATSC/VSB proporcionará o serviço mais confiável e robusto ao 
maior número de cidadãos brasileiros. 
 
Resumo das Vantagens Técnicas do ATSC  
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Em síntese, em comparação com os sistemas concorrentes, o Padrão de TV Digital  
ATSC oferece importantes vantagens técnicas como plataforma para a prestação de 
serviços de TV Digital ao público brasileiro. 
 

O sistema de transmissão VSB proporciona importantes vantagens, inclusive a 
capacidade  superior de cobertura bruta. 
 
• A uma taxa de dados igual, os sistemas COFDM exigem mais de duas vezes a potência 

necessária ao VSB para alcançar uma cobertura igual, causando muito mais 
interferência no serviço analógico, o que dificulta muito mais as alocações de canais 
para TV Digital. 

 
• O VSB também possui uma vantagem adicional de 2.0 a 2.5 dB na relação  potência 

pico−média, isto é, os transmissores COFDM exigem potência pico muito mais alta 
para transmitir a mesma potência média, o que significa que os transmissores COFDM 
exigiriam mais aquisições e acarretariam custos de operação muito mais elevados. 

  
• O VSB também oferece desempenho na presença de ruído impulsivo melhor do que o 

DVB-T, isto é, melhor resistência a interferência causada por linhas de transmissão 
elétrica, motores de automóveis e eletrodomésticos; uma diferença que é crucial para a 
capacidade de utilização de canais VHF para TV Digital.10 

 
• Com relação ao desempenho do VSB na presença de multipercurso, os dados mais 

recentes dos EUA evidenciam que qualquer lacuna no desempenho em presença de 
multipercurso em comparação com os serviços COFDM está rapidamente sendo 
eliminada, ao mesmo tempo em que se mantêm as vantagens do VSB em termos de 
cobertura e interferência. 

 
O sistema de áudio multicanal Dolby AC-3 é outra vantagem chave do Padrão de TV 
Digital ATSC. Em testes realizados em todo o mundo, o sistema Dolby tem demonstrado 
desempenho sistematicamente melhor do que o MPEG Camada-II, a taxa de bits iguais. 
Com efeito, o AC-3 já é o padrão mundial de facto para áudio multicanal. Todos os DVDs 
comercializados na Europa atualmente, por exemplo, usam Dolby AC-3, que foi 
acrescentado como capacidade adicional ao Padrão DVB. 
 

Por todas essas razões, do ponto de vista puramente técnico, acreditamos que o 
Padrão de TV Digital ATSC oferece ao Brasil a melhor opção de plataforma para se 
promover a prestação dos serviços de TV Digital à população brasileira. 
 
 III. Situação da televisão digital em outras partes do mundo                                                                                                                                                 
 

                                                                 
10 O sistema ISDB COFDM utiliza entrelaçamento no tempo (time interleaving) para proporcionar um melhor 
desempenho na presença de ruído impulsivo do que o sistema DVB-T, porém essa melhoria se faz às custas 
de um maior tempo necessário para mudanças de canais , o que, sabe-se bem, incomoda os telespectadores. 
Uma vez que o sistema ISDB não está implementado, nem mesmo no Japão, o impacto desse trade off não foi 
avaliado no mercado. 
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Padrão adotado, modelos de negócio e de transição, dimensão atual e futura do mercado 
de transmissores, receptores e conversores, produção de conteúdos, aplicações e novas 
tecnologias, fontes de financiamento, compromissos de isonomia e reciprocidade com o 
detentor da tecnologia, dentre outros.  
 
A. Desenvolvimento do Padrão de Televisão Digital ATSC  
 

O desenvolvimento do Padrão de Televisão Digital ATSC tem gerado uma 
revolução na tecnologia de televisão e no ramo de negócios da televisão. Essa revolução 
está mudando drasticamente a natureza da televisão e dos serviços que ela proporciona e 
agora ganha uma escala global. 
 

O “Relatório Integrador sobre Questões Técnicas e de Mercado de Televisão 
Digital” do CPqD (“Relatório Integrador”), na Seção 1.2, apresenta um breve histórico do 
desenvolvimento da televisão digital, porém vários aspectos desse histórico merecem 
esclarecimento ou correção. 

 
O processo iniciou-se em 1987 quando a Federal Communications Commisison 

(FCC) dos EUA instituiu o Comitê Consultivo sobre Serviço de Televisão Avançado com 
vistas a desenvolver um padrão recomendado para a geração seguinte de serviços de 
televisão avançados, centrando a atenção nos serviços de televisão de alta definição. A 
meta precípua à época consistia em aprimorar a qualidade técnica da televisão aberta a fim 
de assegurar que ela pudesse concorrer, nos anos e décadas vindouros, com outros veículos 
de prestação do serviço, tais como cabo e satélite. Embora tenham sido acrescentados 
outros objetivos importantes, inclusive a capacidade de proporcionar toda uma gama de 
aplicações inovadoras e interativas de difusão de dados e a rápida recuperação do espectro 
eletromagnético ao final da transição, um salto quântico no aperfeiçoamento da qualidade 
técnica da televisão digital continua sendo um dos principais objetivos da televisão digital 
nos Estados Unidos.   

 
Vinte e três sistemas foram inicialmente propostos ao Comitê Consultivo, todos eles 

analógicos, porém o processo, como um todo, mudou fundamentalmente em 1990 quando a 
General Instrument (atualmente Motorola) propôs o primeiro sistema de televisão de alta 
definição totalmente digital. Dentro de sete meses, três outros modelos de televisão de alta 
definição (HDTV) totalente digitais haviam sido propostos e o Comitê Consultivo testou 
quatro sistemas digitais e dois sistemas analógicos em 1991-92.11  No início de 1993, após 
eliminar os sistemas analógicos de qualquer consideração posterior, o Comitê Consultivo e 
a FCC instaram os proponentes dos sistemas remanescentes a somarem seus esforços.  
 

Assim sendo, em maio de 1993, a General Instrument, o Massachusetts Institute of 
Technoly (MIT), a AT&T (atual Lucent Technologies), Zenith, Thomson, Philips e Sarnoff 
formaram a Grand Alliance de TV de Alta Definição (High Definition Television - HDTV) 
Digital, acordando somar seus esforços anteriores com vistas ao desenvolvimento de um 
único sistema de HDTV que reunisse os melhores elementos de cada sistema original. O 

                                                                 
11 Assim, quatro sistemas de HDTV digitais haviam sido desenvolvidos e testados com êxito nos Estados 
Unidos antes de o projeto DVB sequer ser iniciado na Europa. 
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Comitê Consultivo supervisionou todo esse processo, determinando importantes 
modificações à proposta da Grand Alliance,12 e realizando extensos testes de laboratório e 
de campo do sistema de HDTV da Grand Alliance. O ATSC também desempenhou um 
papel fundamental nesse processo, fomentando um consenso intersetorial com relação aos 
formatos de televisão de definição padrão (Standard Definition Television - SDTV) a serem 
acrescentados à proposta de HDTV da Grand Alliance, bem como documentando o sistema 
da Grand Alliance  e as decisões do Comitê Consultivo em um padrão escrito, a saber, o 
Padrão de Televisão Digital ATSC. 

 
Em 1995, os membros do ATSC aprovaram formalmente o Padrão de Televisão 

Digital ATSC  e o Comitê Consultivo recomendou-o à FCC para adoção como o novo 
padrão dos EUA para radiodifusão terrestre de televisão avançada. Após um extenso 
processo de consulta e comentário público, a FCC adotou, em 1996, o Padrão de Televisão 
Digital ATSC para radiodifusão de televisão digital terrestre nos EUA.13 O Comitê 
Consultivo concluiu seu trabalho no final de 1995 e a Grand Alliance foi dissolvida em 
1997, porém as centenas de voluntários do setor que haviam participado desse processo 
deram continuidade a seu trabalho por meio do ATSC, desenvolvendo padrões adicionais 
para televisão digital e trabalhando com vistas a assegurar a implantação bem sucedida do 
serviço de TV digital.   

 
Indivíduos e organizações tanto do Canadá quanto do México participaram 

plenamente do processo do Comitê Consultivo e fizeram importantes contribuições para o 
desenvolvimento do Padrão de TV Digital ATSC. O próprio ATSC, que anteriormente 
havia sido uma organização estritamente americana, modificou seu mandato em 1º de 
janeiro de 1996 para tornar-se uma organização plenamente internacional, com a finalidade 
de assegurar que as partes interessadas de qualquer país pudessem participar plenamente do 
desenvolvimento ulterior de padrões de televisão digital. Desde então, o ATSC 
quadruplicou-se, sendo atualmente integrado por aproximadamente 200 membros em cerca 
de 20 países, inclusive o Brasil. 
 

O processo que levou ao desenvolvimento do Padrão de TV Digital ATSC foi um 
grande sucesso. Trabalhando com uma combinação notável de liderança governamental e 
investimento privado, o ATSC representou uma abordagem que evoluiu ao longo de dez 
anos e que dependeu inicialmente da concorrência e posteriormente da cooperação para 
gerar os melhores resultados. Com base nessa abordagem, os problemas foram 
identificados e resolvidos, e as melhores idéias foram desenvolvidas e testadas, sendo que 

                                                                 
12 Durante esse período, os integrantes da Grand Alliance e muitos outros participaram da Organização 
Internacional de Normas (International Standards Organization − ISO) a fim de desenvolver o padrão 
MPEG-2. Uma das mudanças determinadas pelo Comitê Consultivo foi a de exigir a estrita conformidade 
com o padrão internacional emergente MPEG-2 tanto para compressão quanto para transmissão de vídeo. As 
empresas da Grand Alliance concordaram com essa restrição após realizarem testes destinados a garantir que 
as técnicas de codificação MPEG podiam proporcionar qualidade adequada para HDTV. 
13 A FCC decretou o uso do Padrão de Televisão Digital ATSC, exceto para formatos de vídeo específicos 
definidos na Tabela 3 do Padrão, dando liberdade às emissoras para usarem qualquer formato de vídeo. Essa 
exceção não tem qualquer relevância prática, uma vez que todas as emissoras e fabricantes de receptores 
implementaram voluntariamente os formatos de vídeo especificados no Padrão. 
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as decisões finais se fundamentaram no desempenho comprovado, não em alegações 
especulativas. 
 

O processo da TV digital norte-americano rendeu várias grandes conquistas. Em 
primeiro lugar, propiciou o desenvolvimento de um sistema de TV de Alta Definição 
inteiramente digital e, com efeito, a invenção da televisão digital propriamente dita. Todos 
os serviços de televisão digital existentes e aqueles que se encontram em fase de rápida 
implementação em todo o mundo originaram-se desse processo. Em segundo lugar, 
propiciou a capacidade de oferecer excelente qualidade HDTV por meio de um canal de 
radiodifusão terrestre de 6 MHz, algo que a maioria dos especialistas havia considerado 
possível para décadas no futuro. Em terceiro lugar, viabilizou a abordagem de transmissão 
simulcast mediante a qual qualquer emissora que opera a plena potência pode receber de 
empréstimo um segundo canal para transmissões de TV digital, utilizando apenas o 
espectro já alocado ao serviço da televisão, sem causar interferência nos serviços 
analógicos ou digitais.14  Ao final da transição, quando cessam as transmissões analógicas, 
os canais digitais podem ser compactados e realocados, liberando, assim, grandes faixas do 
espectro de altíssimo valor em escala nacional, que podem ser utilizadas para fomentar 
outros serviços sem fio. Em quarto lugar, produziu uma estrutura de transmissão de dados 
em pacotes que proporciona flexibilidade sem precedentes, permitindo a oferta de uma 
ampla variedade de serviços, bem como extensibilidade sem paralelo, ou seja, a capacidade 
de acrescentar novas características e funções sem tornar obsoletos os receptores de 
primeira geração. Por fim, a arquitetura em camadas do sistema serviu para maximizar a 
interoperabilidade com os sistemas de TV a cabo, serviços de satélite, aplicações em 
computação e outras em telecomunicações. 
 
B. O Padrão de TV Digital ATSC  
 

O Padrão de TV Digital  ATSC é organizado em quatro camadas distintas, com 
claros pontos de interface entre as camadas. A camada superior é a camada da imagem, que 
define os formatos de imagem específicos, inclusive matrizes de pixel (pixel arrays), 
relações de aspecto e taxas de quadro (taxas de atualização de imagem). A segunda camada 
é a camada de compressão de vídeo, na qual o Padrão utiliza a sintaxe internacional de 
compressão de vídeo MPEG-2 (para o áudio associado à televisão digital, as duas camadas 
superiores do Padrão são fornecidas pelo sistema de canal surround sound Dolby AC-3 
5.1). A terceira camada é a camada de transporte de pacotes (packetized transport layer), na 
qual os dados de um tipo específico são organizados em pacotes separados, e.g., vídeo 
programa-1, áudio programa-2, ou dados auxiliares. Uma vez mais, o Padrão usa o padrão 
internacional do sistema MPEG-2. A camada inferior é a camada de transmissão, que 
especifica a modulação e o esquema de codificação de canais para a efetiva transmissão dos 
dados. Para transmissões terrestres, o Padrão utiliza o sistema vestigial sideband de 8 níveis 
(8-VSB), desenvolvido pela Zenith Electronics, que transmite 19,3 Mbps por um canal de 
radiodifusão terrestre de 6 MHz.15   
                                                                 
14 O Relatório Integrador na Seção 1.2 parece confundir este significado do termo “simulcast” com outro 
significado comumente empregado, qual seja, a transmissão simultânea no canal digital do mesmo conteúdo 
que está sendo transmitido em um canal analógico de uma emissora. 
15 O Padrão também contém um modo 16-VSB de taxas de dados elevadas para uso em sistemas de televisão 
a cabo, que transmite 38,6 Mbps em um canal de cabo de 6 MHz. Entretanto, para transmissão por cabo, as 
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O fator mais importante a se entender a respeito da arquitetura em camadas do 

Padrão ATSC é que as duas camadas inferiores — as camadas de transmissão e transporte 
— juntas constituem uma capacidade de transmissão generalizada de dados. As duas 
camadas superiores definem aplicações específicas, tais como HDTV ou SDTV que rodam  
nessa capacidade generalizada de transmissão de dados. Assim, quando os consumidores 
investem em HDTV, eles efetivamente recebem muito mais do que imagens de alta 
definição estonteantes e som surround de qualidade CD em seis canais. Eles recebem um 
enorme ”tubo” ou “conduto” de dados em suas casas —  um “conduto” de dados que pode 
veicular programas HDTV, múltiplos programas SDTV, serviços de difusão de dados ou 
combinações de todas as opções acima. 
 

Conforme detalhado na Tabela 5.3 do Relatório Integrador, o Padrão ATSC suporta 
uma variedade de formatos de vídeo em HDTV e SDTV. Existem dois padrões 
fundamentais de HDTV — um com 1.080 linhas verticais e outro com 720 linhas verticais, 
e dois formatos fundamentais de SDTV, sendo que ambos usam 480 linhas verticais.16 
Todos os formatos de HDTV utilizam uma relação de aspecto tela larga de 16:9, enquanto 
que SDTV pode usar uma relação 16:9 ou a relação 4:3 tradicional, usada em televisão 
analógica. Considerando-se essas relações de aspecto e as três diferentes taxas de quadro 
apoiadas pelo Padrão (24, 30 e 60 quadros por segundo), existem, ao todo, 18 formatos no 
Padrão de TV Digital ATSC, dos quais 14 usam scanning progressivo e quatro usam 
scanning entrelaçado (interlaced scanning).17,18 Conforme discutido em detalhes abaixo, é 
indispensável que todos os receptores ATSC tenham a capacidade de decodificar quaisquer 
dos formatos ATSC, de modo que um receptor nunca fique com a tela escura (sem imagem) 
quando encontrar qualquer desses formatos que uma emissora pode utilizar. O ATSC e a 
Consumer Electronics Association (CEA) desenvolveram conjuntamente um programa 
voluntário de conformidade e certificação a fim de assegurar que todos os receptores ATSC 
com efeito ofereçam essa capacidade de “decodificação universal de formatos”. 
 

                                                                                                                                                                                                      
emissoras de cabo dos EUA adotaram um padrão baseado em QAM muito semelhante, no qual QAM 256 
transmite aproximadamente a mesma taxa de bits. 
16 Embora o padrão ATSC inclua uma variedade de resoluções entre seus formatos SDTV, não se incluem 
quaisquer formatos de televisão de baixa definição (LDTV) conforme a definição empregada para esse termo 
no Relatório Integrador. Tais formatos foram considerados para fins de inclusão em 1995, mas não houve 
qualquer apoio à sua inclusão. 
17 No ATSC, todos os formatos de 480 linhas são considerados SDTV, muito embora os formatos 480-
progressivos (480p) ofereçam melhor resolução do que os formatos 480-entrelaçado (480i). A Consumer 
Electronics Association (CEA) emitiu definições destinadas a proporcionar maior clareza aos consumidores e 
comerciantes de varejo. Nos termos das definições da CEA, todos os formatos 480p são considerados 
“televisão de definição aperfeiçoada” (enhanced-definition television − EDTV), independentemente da 
relação de aspecto. Contrariamente ao Relatório Integrador na Seção 5.6.1,  formatos 480p com uma relação 
de aspecto de 4:3 ainda seriam considerados EDTV segundo a terminologia da CEA. 
18 O ATSC também definiu formatos de entrada e características de seqüências de bit (bit streams) para 
sistemas de televisão digital que operam em taxas de quadros de 25 Hz e 50 Hz, documentadas no Padrão 
ATSC para Codificação de Vídeo 25/50 Hz (A/63). 
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C. Implementação da Televisão Digital nos EUA 
 
Opções de modelos de negócios 
 

Conforme observado, o Padrão de TV Digital ATSC disponibiliza um enorme 
“tubo” ou “conduto” de dados para o domicílio, o qual pode suportar uma ampla variedade 
de aplicações. Para qualquer país, em se tratando do planejamento e da implementação de 
uma transição bem sucedida para a televisão digital, um dos principais desafios consiste em 
determinar o melhor mix de aplicações de TV digital, e o mix ideal para um país pode ser 
bastante diferente do de outro país. Dependerá de uma série de fatores, inclusive da 
disponibilidade e do grau de penetração dos atuais serviços de televisão analógica e digital. 
A título de exemplo, cabe observar que países plenamente desenvolvidos com extensos 
serviços de televisão terrestre, por cabo e por satélite podem efetivamente ter mais 
dificuldade em montar conjuntos atraentes de aplicações de TV digital do que países menos 
desenvolvidos com serviços de televisão limitados.19   
 

De um modo geral, usando o ATSC em uma faixa de 6 MHz, uma emissora pode 
transmitir um e às vezes dois programas HDTV, ou um programa HDTV com um ou mais 
programas SDTV, ou múltiplos programas SDTV simultanemamente, ou ainda uma gama 
praticamente ilimitada de serviços de dados, ou várias combinações de HDTV, SDTV e 
serviços de dados. Os serviços de dados ou de informação podem ser relacionados a 
programas de vídeo, ou inteiramente desvinculados destes, e podem ser unilaterais ou 
interativos. Os programas ou dados podem ser transmitidos para receptores móveis, mas a 
recepção móvel confiável só é possível a um alto custo para a carga útil de bits que pode ser 
transmitida, e também pode exigir uma arquitetura de rede celular, além de diferentes 
políticas de regulação. Os programas podem ser enviados para televisores ou 
microcomputadores ou para os chamados produtos de convergência, que reúnem os 
atributos de ambos. Os serviços de vídeo, áudio e dados podem ser abertos ou podem exigir 
assinatura ou alguma outra forma de pagamento. E, naturalmente, é possível adotar 
políticas governamentais destinadas a influenciar os modelos de negócios empreendidos 
pelas emissoras em qualquer país; os formuladores de política podem impor requisitos às 
emissoras quanto aos tipos de serviços que podem ser oferecidos, um nível mínimo de 
serviço HDTV, por exemplo. 
 
Recuperação do Espectro 
 

Na definição dos modelos de negócios a serem empreendidos na TV digital e das 
políticas de regulação a serem adotadas, outro fator importante a se ter presente é a 
oportunidade de se melhorar drasticamente a utilização do espectro eletromagnético 
mediante a conversão do sistema de televisão de um país para a tecnologia digital. Nos 
EUA, antes do advento da televisão digital, um total de 402 MHz eram dedicados ao 

                                                                 
19 Oferecer múltiplos programas de SDTV, por exemplo, pode ser atraente em um país em que a programação 
atualmente disponível é limitada, mas não seria tão atraente em um país como os EUA, onde tal programação 
já está amplamente disponível de várias fontes a preços razoáveis. 
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serviço de televisão analógica. Sem precisar alocar qualquer espectro adicional ao serviço 
de televisão, a FCC conseguiu emprestar a cada emissora existente um segundo canal de 6 
MHz para a operação simultânea de uma estação de televisão digital. Depois que um 
número suficiente de consumidores tiver efetuado a transição para a televisão digital 
mediante a aquisição de um receptor de TV digital ou uma set-top box, os sinais analógicos 
serão desativados e o espectro realocado, a fim de recuperar 108 MHz de espectro para 
outros fins. Desse modo, com o Padrão ATSC, mais de 25% do atual espectro de televisão 
nos EUA serão recuperados  e reutilizados. O leilão desse espectro recuperado gerará 
bilhões de dólares para o tesouro nacional dos EUA, porém ainda mais importante é o fato 
de que liberará um recurso natural que permitirá toda uma série de novos serviços sem fio 
que, por sua vez, propiciarão enormes benefícios econômicos aos cidadãos americanos e 
gerarão um grande crescimento econômico. Esse espectro a ser liberado é suficiente, por 
exemplo, para suportar seis ou mais redes de comunicação sem fio em escala nacional. 
 
Cronograma para construção de estações de TV digital  
 

Essa redefinição dos usos do espectro é uma das razões pelas quais a FCC 
estabeleceu um cronograma agressivo para colocar as estações de TV digital no ar e para se 
concluir a transição para a televisão digital. De acordo com esse cronograma, as estações 
afiliadas às maiores redes de televisão e localizadas nas cidades de maior porte, as estações 
que mais podem arcar com os custos de uma transição precoce, deverão implementar suas 
estações de TV digital primeiramente, sendo que as estações de menor porte terão tempo 
adicional para construir suas estações de TV digital. Todas as estações comerciais de TV 
digital deverão estar no ar até 1º de maio de 2002 e todas as estações não-comerciais até 1º 
de maio de 2003. O encerramento das transmissões analógicas está programado para 2006, 
porém, conforme o disposto em uma lei aprovada pelo Congresso americano, esse prazo 
final será prorrogado se menos de 85% dos domicílios com televisores em um determinado 
mercado tiverem adquirido receptores de TV digital ou set-top boxes.   
 
Progresso rumo à implementação 
 

O serviço de TV digital foi oficialmente lançado nos EUA em novembro de 1998 
por 28 estações que acordaram entrar no ar seis meses antes de qualquer requisito formal 
por parte da FCC. Hoje, conforme requer o cronograma fixado pela FCC, 120 estações de 
TV digital nas 30 maiores cidades americanas deveriam estar no ar. O setor atualmente está 
bem adiantado ao cronograma, com 195 estações no ar em 65 cidades e, como essas 
estações tendem a estar situadas nas maiores cidades, cerca de 70% dos telespectadores 
americanos atualmente têm acesso a pelo menos um sinal de radiodifusão de TV digital. As 
emissoras locais até o momento têm trabalhado muitíssimo bem no sentido de colocar no ar 
suas estações de TV digital, estando o serviço de TV digital disponível em mais de duas 
vezes o número de cidades atualmente exigido pelas regras de implementação da FCC. 
Entretanto, dentro de menos de um ano deve estar no ar um total de 1.325 estações e, dentro 
de menos de dois anos, deverá estar no ar um total de 1.698 estações, de modo que o setor 
de radiodifusão americano enfrenta o enorme desafio de concluir a implementação das 
estações de TV digital em tempo hábil, de acordo com o cronograma. 
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Principais políticas de regulação 
 

As políticas de regulação adotadas pela FCC para transmissões de televisão digital 
nos EUA apóiam uma ampla gama de modelos de negócios, englobando muitos dos 
modelos descritos na Seção 5 do Relatório Integrador. O propósito da FCC foi proporcionar 
a máxima flexibilidade possível às emissoras, de modo compatível com suas metas de 
política mais amplas para a televisão digital. Conforme as regras da FCC, as emissoras têm 
liberdade de oferecer uma ampla variedade de programas e serviços, sem qualquer 
estipulação quanto à resolução de vídeo, exceto o fato de que devem fornecer pelo menos 
um programa em vídeo com pelo menos a mesma resolução que a oferecida em seu canal 
analógico, e durante as mesmas horas do dia.  
 

Assim sendo, as emissoras americanas, de um modo geral, só precisam cumprir o 
requisito de oferecerem um único programa SDTV em seu canal digital, e a decisão quanto 
a oferecer ou não HDTV ou múltiplos programas SDTV, ou serviços de dados e assim por 
diante, continua a critério da emissora local. Assim sendo, o Relatório Integrador, em sua 
Seção 5.6.1, equivoca-se ao afirmar que a FCC modificou sua política para permitir 
somente um sinal de TV aberta com resolução de HDTV. De modo semelhante, não é 
precisa a afirmação, contida no sumário do relatório, de que o modelo americano pode ser 
caracterizado como a oferta de um único programa de alta definição de televisão aberta.20 
Muitas emissoras expressaram seu comprometimento em oferecer HDTV e, conforme 
discutido abaixo, muitas estão oferecendo volumes substanciais de programação HDTV. 
Além disso, importantes líderes do Congresso americano afirmaram claramente suas 
expectativas de que as emissoras ofereçam pelo menos um número mínimo de programas 
HDTV em troca de receberem por empréstimo todo um canal de 6 MHz para transmissões 
de TV digital. Entretanto, não existe qualquer requisito legal nos EUA para que uma 
emissora terrestre ofereça HDTV.21   
 

Com relação ao simulcast (transmissão simultânea) de programação analógica, não 
existem tais requisitos para os primeiros anos da transição para a televisão digital, de modo 
a conceder às emissoras plena flexibilidade para oferecerem serviços inovadores de TV 
digital. Entretanto, tais requisitos são introduzidos posteriormente no processo de transição, 
a fim de assegurar que a programação independente da estação analógica não obste a 
eventual desativação das transmissões analógicas e a recuperação das respectivas faixas de 
valioso espectro.22 
 

As emissoras também gozam de ampla margem de flexibilidade para oferecerem 
serviços pagos, bem como serviços gratuitos; no entanto, as emissoras devem pagar uma 

                                                                 
20 O Relatório Integrador sucintamente caracteriza os argumentos apresentados por algumas partes quanto à 
razão pela qual a FCC deveria impor um requisito de pelo menos um mínimo de programação HDTV, porém 
a FCC nunca de fato adotou qualquer requisito nesse sentido. 
21 Em 1997, a FCC declinou a adoção de qualquer requisito para HDTV, talvez porque a maioria das 
principais redes de radiodifusão deixaram claro à época que pretendiam oferecer plenamente serviços de 
HDTV, independentemente de a FCC impor ou não um requisito formal. 
22 A partir de 1º de abril de 2003, 50% da programação veiculada no canal analógico também será veiculada 
no canal digital, sendo que esse requisito aumentará para 75% a partir de 1º de abril de 2004 e para 100% a 
partir de 1º de abril de 2005. 
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taxa de “utilização do espectro” de 5% das receitas brutas referentes aos serviços pagos, 
que incluem serviços oferecidos mediante uma taxa de assinatura ou outra forma de 
pagamento e serviços prestados a título gratuito a telespectadores selecionados, mas pelos 
quais uma emissora recebe uma taxa.23 
 

Com relação aos possíveis requisitos de regulação que obrigariam as prestadoras de 
TV a cabo a veicular sinais de radiodifusão de TV digital em seus sistemas de cabo, vale 
mencionar que esse assunto ainda é altamente controvetido nos EUA. Essas obrigações são 
claras para os sinais analógicos de hoje e também parece claro que tais obrigações aplicar-
se-ão aos sinais de TV digital uma vez concluída a transição. O que é mais controvertido é 
se as operadoras de cabo seriam obrigadas a veicular tanto os sinais analógicos quanto os 
digitais durante o período de transição; se as operadoras de cabo devem veicular toda a 
seqüência de bits (bit stream) transmitida e oferecida no canal de 6 MHz da emissora, ou se 
somente um programa de TV digital; e se os sistemas de cabo devem manter a mesma 
resolução para quaisquer programas que tiverem de veicular. Em uma recente decisão sobre 
as regras relativas à obrigação de transmissão de conteúdo (“must-carry” rules), a FCC 
considerou preliminarmente que os sistemas a cabo não precisam veicular tanto sinais 
analógicos quanto sinais digitais durante a transição; que os sistemas de cabo devem 
veicular sinais digitais nos casos em que a estação não operar um serviço analógico; que 
somente o programa de vídeo primário precisa ser veiculado e que as  operadoras de cabo 
só precisam veicular sinais de TV digital que tenham o mesmo nível de qualidade que o de 
quaisquer sinais que não radiodifusão. 
 

Também vale mencionar duas políticas de regulação que foram defendidas 
ardentemente por alguns segmentos do setor de televisão dos EUA mas que não foram 
adotadas pela FCC. Primeiramente, as emissoras argumentaram que a FCC deveria impor 
requisitos de desempenho aos receptores ATSC/VSB, a fim de garantir que seu 
desempenho seja adequado à consecução dos objetivos de cobertura e replicação do serviço 
estabelecidos pela Comissão. Os fabricantes de receptores em geral têm se oposto a esses 
requisitos, argumentando, entre outras coisas, que as forças do mercado proporcionam 
ampla motivação para os fabricantes forneçam o melhor desempenho possível. Em segundo 
lugar, as emissoras instaram a FCC a exigir que todos os aparelhos de TV acima de um 
determinado tamanho sejam equipados com um dispositivo de recepção digital, a fim de 
assegurar que um maior número de receptores de TV digital estejam equipados para receber 
sinais digitais e, assim, acelerar a conclusão da transição. Os fabricantes de receptores uma 
vez mais se opõem a esse requisito, dizendo que isso aumentaria desnecessariamente os 
custos dos receptores e que as forças do mercado, uma vez mais, deveriam nortear a 
transição. 
 

A FCC reconhece a necessidade de monitorar a transição para a televisão digital e 
de ajustar suas políticas conforme seja adequado. Consequentemente, a Comissão 
estabeleceu um processo regular de revisão, a ser realizado a cada dois anos, e a FCC 
recentemente concluiu sua primeira revisão periódica da transição.  

 

                                                                 
23 Um exemplo deste último caso seria a disponibilização gratuita de extratos bancários a consumidores, 
cabendo ao banco pagar uma taxa  à emissora pela prestação do serviço. 
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Naturalmente, cabe à Anatel determinar que valor a experiência de regulação 
americana pode ter na definição das melhores políticas para o Brasil. Parece-nos que os 
objetivos fundamentais da Anatel para a televisão digital são muito semelhantes aos da 
FCC, porém, ainda assim, a Anatel deve formular seus próprios juízos sobre o melhor meio 
de se assegurar a consecução desses objetivos e adotar políticas que reflitam as 
necessidades e situações específicas encontradas no Brasil. No entanto, acreditamos que a 
experiência de regulação dos EUA deve ser instrutiva e útil na formulação das políticas de 
regulação mais adequadas para o Brasil. 
 
Programação HDTV  
 

Nos Estados Unidos, a HDTV é a aplicação central da televisão digital, mas não é, 
em absoluto, a única aplicação. 
 

A rede de televisão CBS tem encabeçado a liderança entre as redes de radiodifusão 
americanas no sentido de colocar no ar conteúdo HDTV. A CBS está transmitindo quase 
100% de seus programas em horário nobre em HDTV e também está produzindo uma 
grande variedade dos eventos de esporte mais populares em HDTV, inclusive os jogos do 
campeonato universitário de basquete, o Torneio Masters de Golfe e o Torneiro Aberto de 
Tênis dos Estados Unidos, bem como eliminatórias da Liga Profissional de Futebol 
Americano, inclusive a Super Bowl. Além disso, a CBS recentemente começou a produzir 
seu primeiro programa diurno de teledramaturgia em HDTV. 
 

A rede ABC atualmente exibe dois ou mais filmes por semana em HDTV e está 
exibindo um programa de teledramaturgia semanal em HDTV usando o sistema de canal 
surround sound Dolby 5.1. A rede NBC produz um programa de entrevistas de fim de 
noite, cinco noites por semana, exclusivamente em HDTV e o transmite em HDTV por seu 
canal digital. As estações de radiodifusão pública (PBS) tipicamente transmitem HDTV ao 
longo do dia de programação, juntamente com uma versão simultânea em SDTV de sua 
programação regular, mas o número de novos programas em HDTV é limitado. Além 
desses programas das redes, algumas estações locais estão produzindo notícias e programas 
educacionais em HDTV. A rede Fox atualmente não está transmitindo programas em 
HDTV, mas transmite programas em TV digital usando formatos 480p, o que proporciona 
uma melhor resolução (EDTV). 
 

Programação em HDTV também está disponível atualmente em serviços de 
transmsissão de sinais DTH (direct-to-home), bem como em alguns sistemas de TV a cabo, 
o que ajuda a proporcionar a massa crítica de programação necessária para que a HDTV se 
torne um sucesso comercial. 
 

Os EUA ainda enfrentam desafios no sentido de tornar a televisão digital um 
sucesso por inteiro, inclusive o desafio de atender à necessidade de maiores volumes de 
conteúdo digital atraente. Tem havido muito progresso e há indicações promissoras de 
novos desdobramentos, mas é indispensável que os telespectadores recebam mais conteúdo 
atraente em TV digital, inclusive mais programação HDTV. 
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Acreditamos que, pelos menos nos EUA, e em muitos outros países também, não se 
trata mais de uma questão de se a HDTV será um serviço bem sucedido. À medida que o 
tempo passa, cada vez mais programação HDTV será oferecida por serviços de satélite, 
cabo e de radiodifusão terrestre, bem como em DVDs e em outros meios fixos. Muitos 
especialistas acreditam que nos EUA e também em muitos outros países, dentro de poucos 
anos os consumidores terão demanda por programação HDTV para toda programação de 
alto nível, principalmente os eventos de esporte mais populares. Quando as pessoas 
assistem a um evento esportivo em HDTV em uma tela larga, elas não estão mais dispostas 
a se contentar com produções de definição padrão. Em breve, as emissoras que oferecerem 
programação de alto nível em resolução padrão enquanto seus concorrentes a oferecem em 
HDTV serão como as emissoras que hoje oferecem programação de alto nível em preto e 
branco enquanto seus concorrentes a oferecem em cores. Os telespectadores de todo o 
mundo exigirão a mais alta qualidade e a exigirão mais cedo do que mais tarde. 
 
Produtos de uso comercial e decodificação universal de formatos 
 

Atualmente, dois anos e meio após o lançamento do serviço de TV digital nos EUA, 
uma amplíssima e impressionante gama de produtos de uso comercial encontra-se 
disponível para apoiar transmissões de TV digital, inclusive set-top boxes, monitores 
HDTV, receptores HDTV integrados e cartões plug-in, permitindo que os computadores 
pessoais recebam programas de TV digital e dados. 
 

Todos os dispositivos de recepção oferecem decodificação universal de formatos, 
isto é, são capazes de decodificar e exibir todos os formatos de vídeo ATSC. Isso significa 
que o receptor SDTV mais simples e menos caro proporcionará uma imagem (SDTV) 
passível de ser vista quando encontrar um sinal de HDTV. Assim, com o Padrão ATSC, 
mesmo se um país, ou se emissoras individuais dentro de um país não optarem inicialmente 
por oferecer o serviço HDTV, elas poderão introduzir o serviço HDTV posteriormente, sem 
tornar obsoletos os receptores inicialmente utilizados para o serviço SDTV. Essa 
capacidade pode ser proporcionada a um custo adicional desprezível, mas até o momento 
isso não se fez para o Padrão Europeu DVB-T.24  Assim, todos os receptores DVB em uso 
atualmente estão criando uma barreira à introdução do serviço HDTV DVB, porque não 
têm a capacidade de produzir uma imagem passível de ser vista se receberem um sinal 
HDTV.25 

                                                                 
24 A decodificação universal de formatos pode ser alcançada economicamente mediante o uso de técnicas de 
decodificação MPEG parcial. Os receptores SDTV podem usar processadores menos potentes e menos 
memória para decodificar sinais de HDTV se somente a qualidade SDTV tiver de ser exibida. O uso dessas 
técnicas pode ser ou não necessário, uma vez que os custos de memória e de processadores com capacidade 
de alta definição estão caindo rapidamente, de modo que pode ser mais custo-eficiente simplesmente 
proporcionar mais capacidade, mesmo em receptores destianados unicamente a oferecer imagens de qualidade 
SDTV. 
25 Talvez pelo fato de a decodificação universal de formatos ser tão importante, o Relatório Integrador (Seção 
2, definição de HDTV, e em outras partes) faz a suposição de que “os programas HDTV podem ser 
desfrutados por meio de receptores não-HDTV”, ainda que com alguma perda de qualidade. Essa suposição é 
correta no que se refere aos receptores ATSC, mas incorreta no que se refere aos receptores DVB. Ainda não 
existem receptores comerciais para o padrão japonês ISDB, porém parece razoável supor que eles incluirão a 
decodificação universal de formatos, uma vez que a HDTV também é importante no Japão. 
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Essa deficiência dos receptores DVB levou a uma infeliz decisão de regulação na 

Austrália, onde as emissoras estão tentando usar o padrão DVB para introduzir serviços 
HDTV e outros serviços de TV digital. Uma vez que os receptores iniciais a serem usados 
na Austrália, a exemplo de todos os receptores DVB até o momento, não podiam aceitar 
sinais HDTV, o governo australiano exigiu e ainda exige que as emissoras enviem DUAS 
seqüências de bits digitais separadas — uma em HDTV e outra em SDTV — além do sinal 
analógico. Essa exigência de “transmissão tríplice” (triplecasting) representa uma 
utilização crassamente ineficiente do espectro que deverá perdurar até que os receptores 
unicamente SDTV sejam algum dia substituídos.   
 

Essa limitação não se deve a qualquer deficiência do Padrão DVB propriamente 
dito, mas apenas do modo em que foi implementado; decorre do que entendemos ser uma 
decisão um tanto burocrática na Europa Ocidental de não oferecer serviços HDTV digitais. 
Nos EUA, a HDTV é a aplicação central (mas, de modo algum, a única aplicação) da 
televisão digital, porém, na Europa, ainda não existem, em absoluto, planos de se oferecer o 
serviço HDTV – nem por satélite ou cabo, nem radiodifusão terrestre. Independentemente 
de o Brasil ter planos de oferecer ou não os serviços HDTV inicialmente, é indispensável 
que o Brasil assegure que a capacidade de decodificação universal de formatos seja incluída 
em todos e quaisquer receptores de TV digital a serem usados no Brasil. O Padrão ATSC é 
o único padrão de TV digital atualmente implementado com essa capacidade. 
 
Disponibilidade e preços de produtos de uso comercial 
 

Desde que o serviço de TV digital foi lançado nos EUA, em novembro de 1998, o 
mercado tem experimentado uma explosão de produtos HDTV e outros produtos de uso 
comercial para TV digital. Conforme detalhado no “Guia da TV Digital” anexo, publicado 
pela CEA e pela revista TWICE, atualmente se encontram disponíveis nos EUA 206 
modelos de monitores HDTV e 28 modelos de monitores EDTV. Esses monitores podem 
ser conjugados a  set-top box ATSC para receber e exibir programas em HDTV, EDTV ou 
SDTV. Quinze modelos de receptores HDTV integrados também estão disponíveis 
atualmente e alguns receptores SDTV integrados foram introduzidos recentemente. Além 
disso, estão disponíveis 23 modelos de set-top boxes para TV digital. 
 

Os preços ao varejo dessas set-top boxes situam-se a partir de US$ 500,00, uma 
queda em relação aos US$ 1.000,00 que custavam no início da transição, e a maioria desses 
modelos suporta a recepção de sinais DTH (direct-to-home), bem como recepção terrestre.  
 

                                                                                                                                                                                                      
Na Seção 5.6.1, fn 39, o Relatório Integrador sugere que a codificação universal de formatos é uma 

regra obrigatória para receptores ATSC. Na verdade, a FCC considerou o estabelecimento desse requisito 
como exigência regulatória, mas não impôs tal exigência, em parte porque os fabricantes de receptores 
asseguraram à Comissão que proporcionariam essa capacidade indispensável sem qualquer exigência formal 
nesse sentido. Conforme observado acima, a indústria de receptores tem proporcionado a capacidade de 
decodificação universal de formatos voluntariamente, e o ATSC e a CEA estabeleceram um programa de 
auto-certificação mediante o qual os receptores podem exibir uma marca especial de TV digital ATSC que 
garante aos consumidores que o receptor aceitará todos os formatos ATSC. Não conhecemos qualquer 
dispositivo de recepção ATSC que não ofereça decodificação universal de formatos. 
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Até o momento, praticamente todos os receptores de televisão integrados são 
receptores HDTV. Os modelos iniciais oferecidos há dois anos eram todos aparelhos de 
retroprojeção (rear projection sets) muito grandes, com telas diagonais de 64” (~1,6m) e 
custavam de US$ 8.000,00 a US$ 10.000,00. Hoje, aparelhos de qualidade superior do 
mesmo tamanho são vendidos por cerca de US$ 5.000,00 e receptores HDTV menores, 
integrados e com visionamento direto (direct view), variando de 30” a 38” (0,75m-1,0m) 
estão disponíveis por US$ 2.000,00 a US$ 4.000,00. A Thomson (RCA), por exemplo, 
atualmente vende um receptor HDTV com visionamento direto de 38” por US$ 2.999,00. 
Existem monitores com capacidade para HDTV que podem ser conjugados a set-top boxes 
para processar HDTV a um custo que varia de US$ 1.800,00 a US$ 5.000,00, dependendo 
do tamanho da tela.26  Além disso, receptores SDTV integrados de 27” têm sido anunciados 
por menos de US$ 1.000,00.27 
 

Cartões plug-in para computadores pessoais também estão disponíveis de diversos 
fornecedores, snedo que o preço varia de US$ 150,00 a US$ 300,00. Esses cartões 
permitem que os usuários recebam programas e serviços de TV digital em seus 
microcomputadores. 
 
 Os preços de todos esses produtos de TV digital em geral caíram cerca de 50% 
desde a transição iniciada no final de 1998 e deverão cair mais 50% nos próximos dois 
anos. Com efeito, os preços desses produtos têm caído, em média, cerca de 2% ao mês. 
 
Vendas e projeção de vendas de produtos de TV digital de uso comercial 
 

Até o momento, praticamente todos os produtos de TV digital de uso comercial 
vendidos nos EUA têm oferecido HDTV, embora estejam sendo introduzidos alguns 
modelos SDTV. Os dados de vendas mostram que o número de produtos de TV digital 
vendidos está aumentando rapidamente à medida que mais estações entram no ar e que as 
emissoras começam a oferecer mais programação em HDTV.  
 

O quadro abaixo apresenta dados históricos das vendas nos EUA e projeções de 
vendas futuras referentes a equipamento de TV digital de uso comercial, com base em 
dados coletados pela Consumer Electronics Association.   
   

 
 
 

                                                                 
26 Observe-se que as set-top boxes, ou unidades decodificadoras-receptoras, podem ser usadas para duas 
finalidades importantes: 1) como dispositivo de recepção para HDTV e outras imagens de TV digital para 
monitores de alta resolução; e 2) como dispositivo de recepção para permitir que imagens de TV digital sejam 
exibidas nos televisores analógicos existentes. O Relatório Integrador (Seção 2, definição de unidade 
decodificadora−receptora) reconhece esta última finalidade, porém não a primeira. No processo de transição 
nos EUA, a primeira finalidade é mais importante agora como meio de introdução de HDTV, porém a 
segunda finalidade será mais importante mais  para o fim da transição, como meio de se encerrar a transição 
sem tornar obsoletos milhões de receptores analógicos.  
27 Naturalmente, a exemplo de todos os dispositivos de recepção ATSC, esses receptores proporcionam 
decodificação universal de formatos, de modo que esses receptores produzirão uma imagem de qualidade 
SDTV quando encontrarem sinais TV. 
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Ano        Monitores & Aparelhos 
           (milhares de unidades) 
  1998          14 
  1999         121 
  2000         648 
  2001      1.125 (est.) 
  2002      2.100 (est.) 
  2003      4.000 (est.) 
  2004      5.400 (est.) 
  2005      8.000 (est.) 
     2006    10.500 (est.) 
Não inclui vendas de set-top boxes. Em 2000, foram vendidas 37.000 set-top boxes. Em 1º 
de maio de 2001, haviam sido vendidos cerca de 125.000 receptores integrados e set-top 
boxes desde o início da transição. 
 

Os números incluem receptores integrados de HDTV e monitores para HDTV que 
exigem uma set-top box à parte para receberem sinais ATSC. Os números das vendas 
referentes às set-top boxes não estão incluídos nesses totais, mas foram vendidos 37.000 
desses dispositivos no ano 2000 e as vendas estão aumentado rapidamente. Considerando 
conjuntamente os receptores integrados e as set-top boxes, cerca de 125.000 unidades foram 
vendidas desde o início da transição no final de 1998. Somente no primeiro trimestre deste 
ano, foram vendidos 235.000 aparelhos e monitores, o que representa um aumento de 158% 
em comparação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, são vendidos cerca de 15 
decodificadores (em receptores integrados ou em set-top boxes) para cada 100 aparelhos e 
monitores.  
 

Os produtos de TV digital, quase inteiramente produtos HDTV, atualmente 
representam cerca de 50% do mercado de receptores de televisão de tela larga. Durante o 
primeiro trimestre de 2001, as vendas de televisores digitais com projeção em tela larga 
aumentaram 150% em comparação com o mesmo período do ano passado. Até o final deste 
ano, o investimento cumulativo por parte dos consumidores em produtos de TV digital nos 
EUA deverá chegar a US$ 4,7 bilhões. 

 
As pesquisas mostram que muitos consumidores estão investindo pensando no 

futuro,  ao assegurarem que seus monitores de tela larga estarão prontos para HDTV, 
mesmo que eles ainda não estejam comprando receptores HDTV integrados ou set-top 
boxes para receber programação HDTV terrestre e por satélite. Muitos desses consumidores 
estão usando seus momitores HDTV para assistir a DVDs. À medida que mais 
programação em HDTV se tornar disponível por transmissões terrestres, satélite e cabo, é 
de se esperar que esses primeiros adquirentes acrescentem set-top boxes que lhes permitirão 
receber sinais ATSC e outros programas HDTV em seus monitores HDTV. 
 

Ocasionalmente, como se um reflexo da qualidade ou da efetividade do Padrão de 
TV Digital ATSC, esses números de vendas nos EUA são comparados desfavoravelmente 
com a situação no Reino Unido, onde há relatos de que 800.000 a 1 milhão de set-top boxes 
teriam sido “vendidas” ou pelo menos fornecidas aos consumidores. Essa é uma 
comparação descabida de situações entre as quais não há sequer termos de comparação. O 
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serviço oferecido no Reino Unido é basicamente um serviço de assinatura pago que oferece 
múltiplos canais SDTV e os receptores são subsidiados ou fornecidos gratuitamente pela 
prestadora do serviço em troca de um compromisso de compra do serviço. 
 

Nos EUA, existem aproximadamente 80 milhões de assinantes de serviços de cabo 
e satélite que já recebem serviços semelhantes, com múltiplos programas de resolução 
padrão, coma diferença de que esses serviços muitas vezes oferecem 150 ou mais 
programas. Cerca de 20 milhões desses 80 milhões de assinantes já recebem esses serviços 
usando sistemas de transmissão digital por cabo e satélite. Além disso, nos EUA as 
emissoras estão aprimorando a qualidade técnica da televisão aberta para a qualidade de 
alta definição e introduzindo uma variedade de outros serviços inovadores de radiodifusão 
digital terrestre. Pelo que nos consta, nenhuma das set-top boxes ou dos receptores no 
Reino Unido oferece qualidade HDTV, nem sequer a capacidade de tornar uma imagem 
passível de visionamento a partir de um sinal HDTV, nem a capacidade de recepção por 
satélite. Além disso, a grande maioria dos equipamentos de TV digital no Reino Unido foi 
fornecida a preços subsidiados ou a custo zero para apoiar serviços pagos, não serviços 
gratuitos; sendo que há relatos de as taxas de rotatividade de assinantes chegarem a até 25-
30% ao ano. 
 

Nos EUA, as vendas de mais de um milhão de aparelhos e monitores HDTV, 
somadas às crescentes vendas de receptores ATSC e aos preços de produtos ATSC de uso 
comercial — cujos preços caem continuamente — significam que a TV digital nos Estados 
Unidos está posicionada para registrar um crescimento exponencial à medida que conteúdo 
HDTV e outros conteúdos inovadores para TV Digital são disponibilizados aos 
consumidores. Com efeito, os consumidores americanos que investiram na TV digital estão 
satisfeitíssimos. Uma pesquisa realizada pela National Consumer League no último ano 
indicou que os primeiros a adotarem produtos de televisão digital terrestre estão 
extremamente satisfeitos com seus produtos de TV digital. 
 
D. O Padrão de TV Digital ATSC em todo o Mundo 
 

Conforme observado acima, o Padrão de TV Digital ATSC foi projetado desde o 
início para atender às necessidades da América do Norte e indivíduos e instituições 
canadenses e mexicanos desempenharam importantes papéis em seu desenvolvimento e 
continuam a fazer importantes contribuições ao trabalho do ATSC. O Canadá adotou 
formalmente o Padrão ATSC para radiodifusão digital terrestre em 1997 e foi criada a 
Canada DTV Inc., formada por todos os segmentos do setor de televisão canadense, para 
planejar e executar a transição para a televisão digital naquele país. O Canadá planejou a 
implementação do serviço de TV digital para ocorrer deliberadamente após sua 
implantação nos EUA, a fim de aprender da experiência americana e aproveitar a queda dos 
preços de produção e de equipamento de uso comercial decorrente da implementação nos 
EUA. 
 

Embora o México não tenha anunciado formalmente sua decisão de adotar o Padrão 
ATSC, é de se esperar que o fará dentro dos próximos meses. Desde o início de 1998, 
Televisa tem transmitido aproximadamente 12 horas por dia de programação HDTV na 
Cidade do México em caráter experimental e pelo menos uma estação mexicana está 
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transmitindo programas regulares de TV digital com o Padrão ATSC em uma das cidades 
próximas da fronteira com os Estados Unidos. 

 
 Em 1998, a Argentina selecionou formalmente o Padrão ATSC para uso em 
radiodifusão de televisão digital terrestre e desde então o ATSC tem cooperado com as 
emissoras argentinas em vários testes de campo. Quando, em 1999, o governo mudou na 
Argentina, o novo governo indicou que poderia revisitar a questão como parte da revisão de 
diversas decisões tomadas pelo governo anterior. Até o presente momento, não houve 
qualquer revisão oficial da decisão sobre o Padrão de TV digital e, caso de fato venha a 
ocorrer qualquer revisão nesse sentido, acreditamos que as fortes vantagens técnicas e 
econômicas do Padrão ATSC levarão o novo governo a manter a atual política de adoção 
do Padrão ATSC. 
 

O ATSC também tem uma presença muito ativa no Chile e acreditamos que são 
excelentes as perspectivas de adoção do Padrão ATSC no Chile num futuro próximo. Com 
efeito, conforme explicado pormenorizadamente na Seção VI abaixo, acreditamos que para 
todos os países latino-americanos que atualmente usam o Padrão NTSC para radiodifusão 
da televisão analógica — que são a maioria — há vantagens econômicas particularmente 
fortes associadas à adoção do mesmo padrão que é usado em toda a América do Norte e em 
outros países. Consequentemente, consideramos altamente provável que todos esses países 
adotarão o Padrão de TV Digital ATSC para radiodifusão digital terrestre. 

 
 O Padrão ATSC também foi escolhido para radiodifusão digital terrestre na Coréia 
do Sul e em Taiwan e há planos de lançamento de serviços comerciais de TV digital dentro 
de um ano. O Padrão ATSC é uma escolha natural para esses países, em parte porque 
utilizam canais de televisão de 6 MHz, a exemplo de praticamente todos os países das 
Américas do Norte e do Sul. Na Coréia, o governo tem resistido a propostas de retardar a 
implementação dos serviços de TV digital e reiterado sua decisão anterior de implementar o 
Padrão ATSC. Também estamos trabalhando junto a formuladores de política e 
especialistas do setor nas Filipinas, outro país asiático que usa canais de televisão de 6 
MHz. 
 
 A China está considerando ativamente suas opções para um padrão de TV Digital 
terrestre, inclusive o Padrão ATSC, mas também está desenvolvendo várias de suas 
próprias propostas de padrão. Parece muito provável que a China, em última instância, virá 
a adotar seu próprio padrão singular de TV digital terrestre, embora é possível que ele seja 
muito semelhante ao Padrão ATSC ou ao DVB. Na verdade, a China tem desenvolvido e 
demonstrado sua própria versão em 8 MHz do sistema de transmissão VSB.28  Se a China 
em última instância adotar esse sistema como base de seu padrão de TV digital terrestre, é 
possível que o ATSC venha a adotar a versão chinesa do VSB em 8 MHz como o sistema 
de transmissão a ser usado em países que usam 8 MHz e que adotam o Padrão ATSC. 
 

                                                                 
28 Esse sistema foi usado com êxito em outubro de 1999 para transmitir programas em HDTV em Beijing 
como parte da celebração do 50º Aniversário da fundação da República Popular da China. 
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IV. Evolução Tecnológica dos Sistemas de TV Digital e Possibilidade de Novas 
Aplicações 

 
Evolução dos sistemas quanto a redes de retransmissão, recepção fixa ou móvel, 
interatividade incorporada no próprio canal de televisão, imunidade a ruídos, 
interferências e multipercurso, capacidade de transmissão de informação e flexibilidade 
para suportar novas aplicações, tais como acesso à Internet, comércio eletrônico, jogos 
eletrônicos, correio de mensagens, dentre outros.  
 
A. Repetidoras no Mesmo Canal e Estações Reforçadoras de Sinal 
 

Tanto no Brasil quanto nos EUA, os sistemas de distribuição de radiodifusão 
terrestre dependem de um grande número de transmissores auxiliares ou boosters para 
estender a cobertura da programação local até as partes de difícil alcance de uma área de 
serviço ou de áreas de serviço adicionais. Nos EUA, existem mais de 5.000 repetidoras para 
o serviço de televisão analógico, a maioria delas em áreas rurais ou bloqueadas pelo relevo. 
Muitas dessas repetidoras são retransmissoras, ou seja, operam em freqüências RF que não 
a do canal principal ou originador. Em algumas áreas, o acréscimo de um segundo canal 
para cada emissora durante a transição analógico-digital colocará pressão sobre a 
capacidade de alocação de freqüências para as repetidoras. Para essas áreas, o uso da 
mesma freqüência de TV digital para as chamadas Repetidoras no Mesmo Canal (On-
Channel Repeaters - OCRs) é uma informação importante para se concluir a transição para 
a radiodifusão digital terrestre.   
 

O Advanced Television Technology Center (ATTC), membro ativo e importante do 
ATSC, tem realizado um extenso trabalho sobre OCRs, inclusive uma série de testes em 
West Virginia.29 Há duas formas principais de lidar com o sinal digital para a 
implementação de OCRs: 
 

No local da repetidora, o sinal ATSC pode ser recebido, demodulado e, então, 
remodulado para a mesma (ou para outra) freqüência RF. O ATTC denomina esse 
procedimento de método “regenerativo”. Essa abordagem tem a vantagem de completar a 
correção de erros do sinal recebido antes da retransmissão. 
 

No local da repetidora, o sinal ATSC pode ser recebido e reamplificado para a 
mesma freqüência RF. Provavelmente é melhor converter o sinal  de entrada para uma 
freqüência FI de modo que um sinal possa ser passado por um filtro de banda passante e, 
então, convertido de volta para a mesma freqüência RF. Esse método tem a vantagem de 
exigir menos equipamento do que a abordagem regenerativa, porém tem a desvantagem de 
enviar quaisquer erros que ocorrerem no primeiro enlace. O ATTC denomina essa 
abordagem de método “não-regenerativo”. 
 

O ATTC implementou e testou o método não-regenerativo com o propósito de se 
concentrar no projeto e isolamento da antena. Nos EUA, muitas alocações para TV digital 

                                                                 
29 Um relatório completo desse trabalho e dos resultados dos testes a ele associados encontra-se disponível na 
página do ATTC na Internet: www.attc.org.  
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foram feitas em canais que são imediatamente adjacentes a canais analógicos existentes. 
Portanto, com qualquer dos métodos, é muito importante ter certeza de que no local da 
repetidora os sinais de canais adjacentes não sobrecarreguem os amplificadores de 
recepção. A implementação do ATTC usou um sinal retransmitido com ERP de +50,8 dBm 
(120 watts). O espaçamento vertical da antena de saída para a antena de entrada foi de 70 
pés (21 metros) e foi obtido um isolamento de 123 dB. O ATTC conseguiu receber um 
sinal de entrada de –52 dBm.  Os 123 dB de isolamento foram alcançados com antenas já 
prontamente disponíveis. Portanto, usando-se os 123 dB como diretriz de projeto, o nível 
máximo da primeira portadora pode ser determinado  mediante a seleção do nível de 
potência do sinal retransmitido. 
 

Assim, ficou demonstrada a viabilidade do uso de repetidoras no mesmo canal 
(OCRs) com o sistema ATSC, bem como a capacidade de um receptor de TV digital de uso 
comercial demodular e decodificar um sinal 8-VSB repetido em uma área em que o sinal 
primário está bloqueado. 
 

O ATTC tem contratos para projetar e implementar OCRs adicionais para vários 
comerciais e públicos. 
 

Entre outras empresas que realizam um extenso trabalho sobre o uso de repetidoras 
no mesmo canal incluem-se a ADC e o Grupo Merrill Weiss. O Grupo Merrill Weiss é uma 
firma de consultoria que atende a radiodifusores americanos, projetando redes com 
transmissores VSB sincronizados para seus clientes. Uma dessas redes está sendo 
implementada para uma emissora que opera no oeste da Pensilvânia, em uma região de alta 
densidade demográfica, com montes e vales paralelos. A rede utilizará três transmissores 
sincronizados na mesma freqüência em um grande arranjo celular com a temporização 
ajustada para otimizar os retardos relativos nos principais centros populacionais. 
 
 
B. Aperfeiçoamentos aos Receptores VSB 
 

Durante os dois últimos anos, foram introduzidas novas gerações de receptores 
ATSC/VSB que apresentam aperfeiçoamentos substanciais no desempenho, principalmente 
no que se refere à capacidade de operar em situações de multipercurso complexas. As 
empresas Broadcom, NxtWave e Zenith, por exemplo, recentemente introduziram novos 
chips e receptores VSB que oferecem melhorias substanciais em termos da capacidade de 
operar em condições de multipercurso intenso, refletindo um desempenho que é superior ao 
de qualquer dos receptores VSB nos testes das emissoras americanas e que é 
substancialmente superior ao de qualquer dos receptores usados em testes de laboratório e 
de campo realizados em São Paulo pelo grupo Set/Abert.  
 

Os mais novos receptores VSB agora têm a capacidade de lidar com fantasmas mais 
longos, pré-fantasmas mais longos, fantasmas de grandeza maior, conjuntos mais 
complexos de reflexos múltiplos e fantasmas que variam mais rapidamente. A título de 
exemplo, o quadro abaixo ilustra, com referência a apenas um dentre vários fabricantes, o 
progresso alcançado nessas áreas. 
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 Receptor 
Zenith 
testado no 
Brasil 

 3ª geração 
Zenith  

4ª geração 
Zenith 
protótipo 

Pré-fantasma 3 µS 5.5µS 8.8µS 
Pós-fantasma 20 µS 42 µS 44?µS 
Velocidade 
dinâmica (fantasma 
1 µS) 

 
20 Hz 

 
20 Hz 

 
40 Hz 

Fantasma 1 µS  3 dB 2,5 dB 1 dB 
Conjunto Dinâmico 
“A” 

 
5,5 dB 

 
2,5 dB 

 
1 dB 

 
Com esses aperfeiçoamentos, e outros que atualmente estão em vias de 

desenvolvimento, acreditamos que qualquer lacuna no desempenho na presença de 
multipercurso, em comparação com os sistemas COFDM, já foi ou em breve será superada. 
Além disso, os atributos do ATSC/VSB que permitem uma recepção mais bem sucedida 
para um maior número de pessoas — limiar portadora-ruído superior e melhor rejeição de 
ruído impulsivo (em comparação com o DVB-T) — não foram comprometidos na obtenção 
desse melhor desempenho na presença de multipercurso. 
 
 
C. Aperfeiçoamentos ao VSB 
 

Conforme detalhado na Seção II acima, um debate anterior sobre o melhor sistema 
de modulação a ser usado nos EUA foi concluído há quase seis meses e, à época com base 
em extensos testes comparativos do VSB e COFDM, tanto o setor de radiodifusão quanto a 
FCC reafirmaram seus compromissos com o VSB como o sistema de transmissão exclusivo 
a ser usado nos EUA. Embora os radiodifusores nos EUA continuem interessados em mais 
aperfeiçoamentos ao desempenho e funcionalidades adicionais, eles concluíram, uma vez 
mais, que o VSB é a plataforma ideal a partir da qual prestar seus serviços.  
 

Boa parte do aperfeiçoamento de desempenho desejado é factível como parte da 
evolução natural da tecnologia de produtos eletrônicos de uso comercial. Conforme 
observado acima, já foram introduzidos novos receptores VSB que oferecem 
aperfeiçoamentos substanciais em comparação com os receptores usados nos testes 
realizados pelas emissoras no Brasil e nos EUA, e os planos de desenvolvimento prevêem 
aperfeiçoamentos tecnológicos suplementares. 
 

Além disso, existe um intensa iniciativa em andamento, por parte do ATSC e seus 
membros, no sentido de desenvolver aperfeiçoamentos ao VSB, o que também ajudará a 
atender às necessidades dos radiodifusores de melhoria de desempenho e funcionalidade 
adicional. A meta dessa importante iniciativa consiste em padronizar os aperfeiçoamentos 
ao VSB que acrescentarão mais modos de transmissão robusta a fim de melhorar o 
desempenho de recepção e atender às necessidades emergentes dos radiodifusores, 
inclusive aplicações móveis. Esse trabalho está sendo realizado no âmbito do Grupo de 
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Especialistas em Transmissão RF (T3/S9) do ATSC, que emitiu uma Solicitação de 
Propostas em janeiro de 2001 com vistas a aperfeiçoar o sistema de transmissão VSB. 
 

O alcance da Solicitação de Propostas para Aperfeiçoamentos ao VSB estende-se a 
aperfeiçoamentos compatíveis, parcialmente compatíveis e não-compatíveis, atribuindo-se 
a mais alta prioridade a aperfeiçoamentos compatíveis ao 8-VSB. Aperfeiçoamentos 
“compatíveis” são aqueles que não têm qualquer efeito adverso sobre os atuais dispositivos 
de recepção.30 A Solicitação de Propostas deixa claro que a prioridade máxima refere-se ao 
aperfeiçoamento compatível do serviço de TV digital terrestre 8-VSB fixo e interno 
(indoor), enquanto as demais áreas de prioridade incluem o aperfeiçoamento do serviço de 
recepção portátil e por pedestres, bem como técnicas destinadas a proporcionar aplicações 
do serviço móvel. 
 

Esse trabalho de padronização dos aperfeiçoamentos ao VSB está sendo realizado 
em conformidade com um cronograma de trabalho agressivo, segundo o qual o grupo de 
trabalho receberá respostas à Solicitação de Propostas, avaliará as apresentações dos 
proponentes, receberá “provas de conceito” dos proponentes, selecionará a tecnologia 
adequada para testes de campo, realizará testes de campo, avaliará seus resultados e 
formulará recomendações de padrões para fins de aprovação por todo o ATSC, o que deve 
ocorrer até o final de janeiro de 2002.   
 

Esse processo já  está bem adiantado e, em 2 de abril, foram recebidas dez respostas 
à Solicitação de Propostas por parte de: ADC Telecommunications, Broadcom, Conexant 
Infotainment Systems, Merrill Weiss Group, Patel-Limberg-McDonald, NxtWave 
Communications, Oren Semiconductor, Philips, Sarnoff Corporation, e Zenith Electronics.  
Essas dez propostas não são todas mutuamente excludentes e o ATSC poderá reunir vários 
aspectos de diversas repostas em uma especificação final. 
 

O ATSC está extremamente satisfeito com o elevado nível de interesse por essa 
iniciativa e estimulado pelo grau de exaustividade e pela qualidade das respostas. Uma 
intensa avaliação dessas propostas atualmente se encontra em andamento no âmbito do 
T3/S9, em conformidade com os procedimentos de devido processo adotados pelo ATSC. 
Nos termos desses procedimentos, todas as partes interessadas, independentemente de 
serem ou não membros do ATSC, são convidadas a participar do processo de avaliação e 
desenvolvimento de padrões e estendemos um convite especificamente aos radiodifusores, 
fabricantes e outras partes interessadas no Brasil a participarem dessa importante iniciativa. 
 
 
D. Recepção Móvel 
 
 A prestação potencial de serviços de TV digital a telespectadores e usuários móveis 
traz à tona questões e tradeoffs complicados e que podem ser controvertidos. Proporcionar 
a recepção móvel em qualquer forma passa por um sacrifício drástico na taxa de carga útil 
de dados que pode ser transmitida, talvez uma redução para um quarto da taxa de dados ou 
menos. As aplicações móveis podem ser valiosas, mas poderia ser contraproducente tentar 

                                                                 
30 Abordagens não-VSB estão fora do âmbito desse projeto. 
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atender a todas as necessidades em um canal ao mesmo tempo.31 A prestação do serviço 
móvel a um pequeno número de telespectadores pode muito bem resultar em uma redução 
drástica do número ou da qualidade de serviços que poderiam ser prestados a receptores 
fixos ou portáteis de um público muito maior. Naturalmente, a flexibilidade da prestação de 
serviços móveis poderia ser de grande valor para as emissoras, que poderiam oferecer tais 
serviços em canais separados, sem subotimizar os serviços prestados à população de 
telespectadores como um todo, ou que poderiam oferecer tais serviços em horários 
específicos do dia, limitando, assim, os impactos negativos sobre outros serviços àquelas 
partes do dia.32 
 
 Não obstante essas observações de caráter cautelar, conforme observado acima, em 
resposta às necessidades emergentes de algumas emissoras que estão mostrando um 
interesse crescente por serviços de TV digital móveis, o ATSC está trabalhando com seus 
membros com vistas a padronizar aperfeiçoamentos ao VSB, inclusive aperfeiçoamentos 
que suportarão a recepção móvel. Esse trabalho está seguindo um ritmo bastante acelerado 
e espera-se que seu resultado será incorporado aos padrões ATSC no início de 2002. 
 

É importante observar que, embora tanto o sistema ISDB-T quanto o DVB-T se 
vangloriem da capacidade de recepção móvel, os testes realizados em Hong Kong 
evidenciaram que nenhum desses sistemas demonstrou desempenho adequado para se 
estabelecer um serviço de TV digital móvel comercialmente viável, sobretudo para 
ambientes urbanos como São Paulo.   
 

Nos testes móveis realizados em Hong Kong, os resultados referentes aos sistemas 
ISDB e DVB indicam que somente pôde ser obtida uma recepção esporádica e que nenhum 
sistema proporcionou alta confiabilidade de recepção (A tabela abaixo foi gerada a partir 
dos dados obtidos em Hong Kong e a taxa de sucesso refere-se à porcentagem do tempo em 
que a imagem foi recebida sem erro visível). Mesmo à taxa de dados extremamente baixa 
de 4 Mbps (em um canal de 8 MHz), a recepção próxima a edifícios altos mostrou-se 
inviável. Os dados são por demais esparsos para se fazer qualquer inferência estatística 
precisa, sendo que foram realizados apenas doze testes para o ISDB-T e sete testes para o 
DVB, porém as tendências são claras. Na tabela a seguir, a cor amarela indica a presença de 
alguns erros (perda de recepção por uma pequena porcentagem do tempo total do teste) e a 
cor alaranjada indica que o serviço é inadequado, mesmo para programas de vídeo simples 
(perda de recepção durante a maior parte do tempo). Observe-se que em áreas críticas, nos 

                                                                 
31 À guisa de ilustração, considerem-se as necessidades de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Muitas 
pessoas usam automóveis para se deslocar pela cidade, enquanto alguns utilizam barcos à vela ou barcos a 
motor na baía que cerca a cidade. É possível projetar um carro-barco para atender a ambas necessidades, mas 
um veículo anfíbio dessa natureza não seria um bom carro, nem seria um bom barco e seria proibitivamente 
caro. Seria, com efeito, uma má escolha para se tentar atender às necessidades de transporte do público em 
geral. 
32 Cingapura está dedicando seus esforços iniciais de implementação da TV digital a serviços móveis que 
transmitirão anúncios a telespectadores “cativos” que viajam de e para o trabalho em sistemas de transporte 
de massa. Cada país tem toda liberdade para usar a TV digital para os fins que considerar mais atraentes, mas 
é de se esperar que a promessa da televisão digital não se limite a esse tipo de aplicação. De qualquer modo, 
pelo que nos consta, ainda não se sabe ao certo até que ponto esse serviço móvel funciona bem do ponto de 
vista técnico, muito menos se ele terá êxito no mercado. Com efeito, em Cingapura tem havido uma reação 
adversa significativa por parte de viajantes cativos que ressentem a invasão de sua privacidade. 



 36

testes número 7 e número 8 do ISDB-T, por exemplo, o acréscimo de um segundo 
transmissor não resolveu os problemas. 
 
Mobile Reception Test Results

Route Transmitter(s)  Parameters used  Success rate Route Transmitter(s)  Parameters used  Success rate 

1. Kwun Tong Bypass  Temple Hill 

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/8
8.1 Mbps 28.6 1. Kwun Tong Bypass 

Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/4
11.1 Mbps (8.3 /6Mhz) 100

2. Kwun Tong Bypass  Temple Hill 

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 97.2 2. Kwun Tong Bypass  Temple Hill 

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/4
5.0 Mbps (3.7 /6MHz) 98

3. Kwun Tong Bypass
Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/8
8.1 Mbps 42.8 3. Kwun Tong Bypass

Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/4
11.1 Mbps (8.3 /6Mhz) 91

4. Kwun Tong Bypass
Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 100

5. Diamond Hill  Temple Hill

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 100 4. Diamond Hill  Temple Hill

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/4
5.0 Mbps (3.7 /6MHz) 99

6. Diamond Hill  Temple Hill

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/8
8.1 Mbps 97.2 5. Diamond Hill  Temple Hill

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/4
11.1 Mbps (8.3 /6Mhz) 96.7

7. Whampoa Garden  Temple Hill

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 26.1

8. Whampoa Garden
Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 46.6 6. Whampoa Garden 

Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8 4.5

9. Eastern Corridor  Temple Hill

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/8
8.1 Mbps 99.8

10. Eastern Corridor  Temple Hill

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 100 7. Eastern Corridor  Temple Hill

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8 99.6

11. Eastern Corridor 
Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

16 QAM,
 CR = 1/2, GI=1/8
8.1 Mbps 100

12. Eastern Corridor 
Temple Hill and 
Sai Wan Shan (SFN)

DQPSK,
 CR = 1/2, GI=1/8
4.1 Mbps 100

DVBISDB-T

 
 

Desempenho Móvel do DVB-T e ISDB em Hong Kong 
Amarelo: desempenho reduzido (alguns erros) 

Alaranjado: desempenho inadequado (perda de sinal na maior parte do tempo) 
Cinza:  não testado 

 
 

O problema de qualquer sistema é que quando os sinais forem bloqueados por 
edifícios altos, o sistema falhará. Sem sinal, não há serviço! Assim, a vantagem de limiar 
portadora-ruído de 4 dB do VSB provavelmente será uma vantagem significativa para 
aplicações para pedestres e móveis. Seria necessário empreender testes muito mais extensos 
e detalhados antes de se extraírem quaisquer conclusões definitivas, mas aparece que um 
serviço móvel verdadeiramente viável exija uma rede celular de muitos locais de 
transmissão, de modo que os sinais possam estar disponíveis a partir de diversas direções e 
não sejam totalmente bloqueados à medida que os veículos passam por edifícios altos.33 
Isso exigiria uma arquitetura de sistema completamente diferente, com grandes impactos 
sobre os custos dos radiodifusores, e suscitaria preocupações estéticas e ambientais 
significativas. Além disso, levantaria importantes questões de política pública no que se 
refere ao sacrifício de qualidade e/ou quantidade de serviços de televisão disponíveis aos 
                                                                 
33 Por exemplo, em Singapura, uma ilha que mede somente 42 quilômetros de leste a oeste e 23 quilômetros 
de norte a sul, DEZ transmissores são necessários em uma rede de freqüência única (SFN) para cobrir uma 
área de cerca de 1000 quilômetros quadrados – uma área muito menor que a área metropolitana de São Paulo! 
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receptores fixos ou portáteis, comprometendo, assim, a importância social da televisão 
aberta de hoje como o principal meio de comunicação com a grande maioria da população 
brasileira. Ademais, suscitaria questões problemáticas de concorrência leal com as 
prestadoras do serviço de telecomunicações.34 
 

Os desafios da prestação de um serviço móvel bem sucedido são de grandes 
proporções. Há dúvidas acerca do desempenho efetivo em toda uma área urbana. As 
demonstrações no Rio de Janeiro e os testes em São Paulo foram realizados em vias  
extremamente limitadas, que não são representativas de toda uma área urbana. Além disso, 
as recentes demonstrações no Rio que supostamente teriam demonstrado transmissões 
simultâneas de HD e aplicações móveis usando o sistema ISDB usaram configurações de 
sistema com relações FEC extremamente altas do ponto de vista prático,  a fim de alcançar 
uma taxa de dados suficientemente alta. Esses modos de taxas de dados elevadas são 
extremamente frágeis e não poderiam ser usados em um sistema de recepção móvel ou fixo 
de viabilidade prática no mundo real. Além dessas questões técnicas, pairam dúvidas reais 
acerca da existência ou não de um mercado razoável para tais serviços no Brasil (conforme 
discutido na Seção VIII abaixo). Diante de todas essas questões, a ANATEL não deveria 
atribuir qualquer crédito à idéia de aplicação imediata de serviços móveis, 
independentemente de qual plataforma de TV digital venha a adotar, nem deveria atribuir 
qualquer peso à alegada capacidade dos sistemas ISDB ou DVB de suportarem serviços 
móveis. 
 
 
E. Padrão PSIP − Protocolo de Informação sobre Programas e Sistema 
 

O Protocolo de Informação sobre Programas e Sistema para Radiodifusão Terrestre 
e Cabo (Program and System Information Protocol for Terrestrial Broadcast and Cable) 
(A/65A) é o padrão ATSC que proporciona nomeação, numeração de programas e 
capacidades de navegação para transmissão de televisão digital terrestre. Esse padrão é 
naturalmente associado ao Padrão de TV digital ATSC (A/53) e proporciona capacidades 
indispensáveis à operação de um sistema de radiodifusão de televisão digital terrestre bem 
sucedido, inclusive a identificação de programas pelo nome e número do canal, informação 
necessária para à exibição de guias eletrônicos de programação, bem como o meio pelo 
qual veicular informações essenciais referentes ao programa, tais como dados de 
classificação de conteúdo, dados de índice closed caption, dados do serviço de áudio e 
informação de idioma.  
 
 O PSIP é parte integral do sistema de TV digital ATSC, que, entre outras coisas, 
proporciona o vínculo entre o novo serviço de TV digital e o serviço atualmente 
denominado analógico. Esse método foi desenvolvido para atender a uma série de 
requisitos dos radiodifusores e de fabricantes de receptores, inclusive a simplificação da 
sintonia de múltiplos programas de TV digital. O PSIP utiliza o número do canal analógico 

                                                                 
34 A prestação desses serviços seria altamente controvertida nos EUA, porque as emissoras que receberam por 
empréstimo um canal de 6 MHz a custo zero para conversão para TV digital estariam competindo contra 
prestadoras de serviço de comunicação sem fio que pagaram bilhões de dólares para obterem os direitos ao 
espectro usado na prestação de seus serviços. 
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existente como base para a identidade da TV digital, evitando, assim, a despesa e a 
confusão dos telespectadores que estaria associada à introdução de um novo número de 
canal, e também proporcionando um método consistente para seleção de programação de 
TV digital pelos receptores de TV digital. Por conseqüência, o consumidor nunca precisa 
saber qual canal de radiofreqüência (RF) está sendo efetivamente usado para o sinal digital 
e quaisquer mudanças subseqüentes na alocação de canais será transparente aos olhos dos 
telespectadores.35 Os programas de TV digital são acessados como se fossem um acréscimo 
introduzido ao canal analógico. A título de exemplo, 9-0 indicaria o programa analógico no 
Canal 9, enquanto 9-1, 9-2, 9-3 e 9-4 denotariam quatro programas simultâneos 
transmitidos pela mesma emissora em seu canal digital, independentemente de qual canal 
de RF fosse usado para radiodifusão dos quatro programas digitais. 
 

A implementação bem sucedida do serviço de TV digital exige esse tipo de 
metodologia sistêmica, de modo que os receptores possam identificar e utilizar informação 
referente ao sistema para suportar características cruciais, tais como identificação e seleção 
de serviços de programas. Com o PSIP, a localização do serviço de TV digital de cada 
emissora é efetuada automaticamente pelo aparelho de TV digital quando este é ligado (e a 
cada noite a partir de então para localizar as novas estações que entrarem no ar e coletar 
novas informações de programas). O receptor de TV digital aprende quais estações de TV 
digital na área de radiodifusão local estão associadas a quais freqüências RF, varrendo os 
canais RF e lendo os dados PSIP associados ao bit stream (seqüência de dados) MPEG que 
é transmitida por esses canais.   

 
Na Seção 6.5, o Relatório Integrador discute a necessidade da funcionalidade de 

Guia Eletrônico de Programação, porém o Relatório pressupõe um conjunto de capacidades 
muito mais limitado do que o proporcionado pelo padrão PSIP ATSC. O Relatório 
pressupõe uma estrutura centralizada em que um único provedor do sistema reúne dados do 
Guia Eletrônico de Programação, ou as emissoras de algum modo trabalham em conjunto 
para reunir a informação e transmití-la. Embora o PSIP suporte tal sistema e possa ser 
operado dessa maneira, o PSIP proporciona um conjunto de capacidades muito mais rico no 
qual as emissoras, individualmente, podem enviar a informação necessária 
independentemente, com plena flexibilidade para modificarem e atualizarem suas 
informações com notificação instantânea. Os receptores de TV digital ATSC, então, 
reúnem essa informação a partir das várias emissoras para disponibilizar ao telespectador 
um Guia Eletrônico de Programação atualizado e preciso.36 Isso não só dá às emissoras 
plena flexibilidade, mas também permite que os fabricantes de receptores inovem e 
diferenciem seus produtos com base no fornecimento do Guia Eletrônico de Programação e 

                                                                 
35 Tais mudanças, por exemplo, poderiam ocorrer no final da transição a fim de realocar o espectro e liberar 
parte do atual espectro de televisão para outros usos. Também se obtém um benefício de custo do sistema, 
pois os custos de promoção para educar os consumidores sobre o serviço são significativamente menores, 
uma vez que o novo serviço é relacionado ao que eles já conhecem, em oposição a serem educados sobre uma 
nova identidade. As economias de custo são comparáveis ao custo de capital do equipamento para uma 
instalação de TV digital.   
36 O PSIP do ATSC suporta até 16 dias de antecipação de dados do Guia Eletrônico de Programação, em vez 
da capacidade de sete dias mencionada pelo Relatório Integrador na Seção 6.5. Como parte de seus processos 
regulares de manutenção e implementação dos padrões de TV digital, o ATSC também está considerando o 
acréscimo de dados para enriquecer ainda mais a estrutura PSIP. 
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da interface com o usuário que seja o mais amigável possível ao usuário, além de permitir 
que os telespectadores personalizem o Guia Eletrônico de Programação de modo a adequá-
lo a suas preferências individuais. Assim, o PSIP será muito útil e ajudará os consumidores 
comuns a se adaptarem mais facilmente à nova tecnologia. Desse modo, a funcionalidade 
do Padrão PSIP do ATSC, ao permitir que os receptores de TV digital agreguem e reúnam 
dados do Guia de diferentes emissoras abertas, proporciona enormes benefícios às 
emissoras, projetistas de receptores e consumidores. 
 
 O PSIP também permite o cumprimento de requisitos de regulação de importância 
crucial, ao proporcionar o meio pelo qual disponibilizar recomendações sobre conteúdo aos 
pais (V-Chip), dados de índice closed-caption e serviços de áudio, inclusive informação 
descritiva sobre o serviço de vídeo e idioma.37 Os receptores ATSC são projetados para 
usar captioning, classificações de conteúdo e informação descritiva de áudio que são 
veiculadas em estruturas PSIP. O PSIP proporciona um lugar conhecido e certo para essa 
informação, assegurando que essas funções com efeito funcionam conforme pretendido 
pelas autoridades reguladoras como a ANATEL.38 
 
 A Seção 6.5 do Relatório Integrador faz uma breve alusão a algumas das 
preocupações anti-competitivas que poderiam decorrer do controle ou da manipulação de 
um Guia Eletrônico de Programação por uma única emissora. Com o Padrão ATSC, o uso 
do PSIP evita esses problemas por meio de sua capacidade de agregar e reunir os dados do 
Guia Eletrônico de Programação fornecidos por diferentes emissoras. 
 

O Padrão PSIP ATSC se encaixa perfeitamente ao modelo de negócio de 
radiodifusão do Brasil, que, como os Estados Unidos, depende de um número relativamente 
grande de emissoras locais em cada área de serviço. As amplas capacidades do PSIP 
representam mais uma razão contundente pela qual o Padrão ATSC oferece a melhor 
plataforma para a prestação do serviço de televisão digital no Brasil.39   
 
 
F. Mudança Direcionada de Canal 
 

A Mudança Direcionada de Canal (Direct Channel Change − DCC) é uma nova 
capacidade associada ao Padrão de TV digital ATSC, que usa o Padrão PSIP ATSC e 
amplia suas capacidades de modo a permitir que as emissoras enviem programas e 

                                                                 
37 Conforme observado na Seção VIII abaixo, muitas dessas capacidades são indispensáveis para atender às 
necessidades dos portadores de deficiência. 
38 Nenhuma alteração para o padrão ATSC PSIP é necessária para proporcionar o uso dos caracteres especias 
na língua portuguesa.. O nome para cada serviço de TV Digital (canal virtual) pode usar qualquer dos 
caracteres do Plano Miltilingual Básico do Unicode. Os campos de texto no PSIP, incluindo descritores de 
closed caption, podem conter bytes representando qualquer linguagem definida na norma ISO 639. O padrão 
EIA 708 para closed caption  a que faz referência o padrão ATSC PSIP define a estrutura dos dados do closed 
caption, o qual inclui caracteres ISO 8859 Latin-1, e prevê expansões para prover caracteres especiais. 
39 O Padrão  PSIP ATSC (A65A) e todos os outros Padrões ATSC estão disponíveis gratuitamente na página 
do ATSC na Internet (www.atsc.org). Também está disponível um livro abrangente sobre o Padrão PSIP 
ATSC. Ver Allison, Arthur; e Williams, Kelly T.; Channel Branding and Navigation for DTV:  
Understanding PSIP, National Association of Broadcasters, 2000. 
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informações direcionadas, personalizadas para subconjuntos específicos de seus 
telespectadores com base em informações demográficas fornecidas pelos telespectadores. 
 
 O DCC é uma capacidade opcional que permite às emissoras e operadoras do 
sistema de cabo enviar um gatilho que fará com que um receptor mude para um outro 
programas dentro da seqüência de bits (bit stream) com base em informações demográficas 
e preferências armazenadas no receptor pelo telespectador. Essa nova característica permite 
às emissoras adaptar sua programação ou publicidade sob medida para os usuários finais do 
serviço, com base em padrões definidos pelo telespectador, tais como: códigos de 
endereçamento postal ou de localidade, identificadores de programa, categorias 
demográficas ou categorias conteúdo/assunto. Entre as aplicações potenciais incluem-se 
serviços de programação personalizada para o usuário final, comerciais dirigidos a grupos 
demográficos específicos, previsões metereológicas e boletins de trânsito localizados.   
 

O DCC poderia, por exemplo, ser usado para oferecer avisos comunitários ou outros 
serviços, funcionando ocasionalmente como um “Serviço de TV Comunitária”, algo 
semelhante aos “Serviço de Rádio Comunitária” já introduzido no Brasil.   
 

O desenvolvimento dessa capacidade foi impulsionado pelas emissoras que a 
percebem como um importante meio pelo qual disponibilizar conteúdo mais 
cuidadosamente direcionado e aumentar a receita publicitária. O DCC é uma capacidade 
inovadora que aproveita o avançado conjunto de capacidades PSIP ATSC de modo a 
ampliar significativamente as opções que as emissoras podem adotar no desenvolvimento 
de modelos de negócio bem sucedidos para a TV digital. 
 
 
G. Padrão de Acesso Condicional 
 

O Sistema de Acesso Condicional para Radiodifusão Terrestre (A/70)  é o Padrão 
ATSC que proporciona um amplo conjunto de capacidades que permitem às emissoras 
terrestres oferecer serviços pagos e outros serviços de acesso limitado usando um sistema 
de acesso condicional. Esse padrão é naturalmente associado ao  Padrão de TV digital 
ATSC (A/53) e oferece capacidades úteis que ampliam a gama de serviços e modelos de 
negócio que pode ser suportada como parte de um sistema de radiodifusão de televisão 
digital terrestre. 
 

O sistema usa tecnologia Simulcrypt e módulos de segurança plug-in para permitir 
que múltiplas prestadoras de Acesso Condicional concorram em um determinado mercado. 
O algoritmo de embaralhamento deve ser “DES Triplo” com uma chave de 168 bits e deve-
se usar a técnica cipher block chaining. Os detalhes são especificados no ATSC A/70, que é 
referenciado ao Padrão EIA 679B, onde as interfaces padrão a serem usadas são 
especificadas. Os módulos POD de descriptografia (decryption “point-of-deployment” 
(POD) modules) que se conectam a um receptor equipado com acesso condicional podem 
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utilizar interfaces PCMCIA ou Smart Card, proporcionando mais escolhas aos 
radiodifusores.40 
 
 
H. Difusão de Dados e Serviços Interativos 
 

Ao longo dos últimos anos, o ATSC tem estado plenamente comprometido com o 
desenvolvimento de padrões para serviços de difusão de dados, inclusive serviços 
interativos, a fim de assegurar que as emissoras e consumidores possam desfrutar 
plenamente dos benefícios da revolução ocasionada pela invenção da televisão digital. O 
importante trabalho realizado até a presente data, bem como o trabalho adicional que 
continua em andamento, é explicado nas seções a seguir, que também apresentam 
descrições dos serviços inovadores possibilitados por essas novas capacidades emergentes. 
 
O Padrão ATSC de Difusão de Dados (A90) 
 

O ATSC Padrão de Difusão de Dados (A/90) oferece o meio para a transmissão de 
dados usando-se o padrão de TV digital ATSC. O Padrão ATSC A/90 é a especificação 
mais abrangente atualmente disponível no mundo para difusão de dados, proporcionando a 
base fundamental para qualquer tipo de difusão de dados ou serviços de televisão 
interativos, principalmente para aplicações de radiodifusão terrestre. O A/90 suporta 
serviços de dados relacionados a programas de TV digital, bem como serviços não-
relacionados a estes. Entre as aplicações podem se incluir serviços de televisão 
aperfeiçoada (enhanced television), web casting e streaming de vídeo. Os receptores de 
difusão de dados podem ser microcomputadores, televisores, set-top boxes ou outros 
dispositivos.   
 

O Padrão de Difusão de Dados ATSC oferece um conjunto completo e detalhado de 
capacidades, entre elas: 

• Perfis e níveis para acomodar uma ampla gama de características dos receptores 
de dados; 

• Múltiplas opções de encapsulação; 
• Anúncio dos horários de transmissão de streams de Serviços de Dados em um 

multiplex ATSC; 
• Sinalização de Aplicação para discovering de aplicações de Serviços de Dados e 

os serviços de rede que utilizam; e  
• Modelos buffer para a transmissão de streams elementares de dados. No 

desenvolvimento do Padrão ATSC de Difusão de Dados, envidamos todos os 
esforços para harmonizar suas capacidades com as de outros importantes 
padrões de difusão de dados. Partes da especificação são compatíveis com o 
Padrão de Difusão de Dados DVB europeu e outras partes são compatíveis com 
o padrão que está sendo desenvolvido pelo setor de TV a cabo dos EUA. Além 

                                                                 
40 A Seção 6.6 do Relatório Integrador menciona o trabalho na área de acesso condicional realizado pela 
CableLabs nos EUA, mas deixa de mencionar o sistema de acesso condicional do ATSC descrito aqui e 
detalhado no Padrão ATSC A/70. 
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disso, propiciamos mecanismos adicionais para suportar funções que não são 
incluídas em nenhum desses dois padrões, entre as quais: 

• Um formato de empacotamento para transmissão de streaming asynchronous 
data; 

• Sinalização de Aplicação para discovery e binding de Serviços de Dados; 
• Anúncio de Programas de Serviços de Dados usando PSIP, nosso padrão para a 

disponibilização de informação de programas e do sistema; 
• Suporte para a transmissão de módulos de dados sincronizados (bounded data); 
• Um modelo buffer para dados sincronizados para estabelecer um contrato de 

entrega entre servidores e receptores; e 
• Descritores de recursos de rede DSM-CC (Digital Storage Media - Command 

and Control) para suportar receptores de sintonizador duplo (dual-tuner 
receivers) e receptores com um cable modem ou modem DSL para acesso à 
Internet. 

 
O ATSC também desenvolveu uma Prática Recomendada para uso do Padrão A/90 

e um padrão complementar que suporta multicast IP (Internet protocol) encontra-se nos 
estágios finais de aprovação.41   
 
Application Software Environment (DASE) para TV digital ATSC 
 

O ATSC está em vias de concluir o trabalho que tem realizado em seu Padrão 
DASE (Application Software Environment) para TV digital. O Padrão DASE define uma 
camada de software (middleware) que permite que conteúdo de programação e aplicativos 
rodem em um “receptor comum”. As aplicações interativas e aperfeiçoadas precisam ter 
acesso a características de um receptor comum de modo independente da plataforma. O 
padrão dará aos criadores do conteúdo aperfeiçoado e interativo as especificações 
necessárias para assegurar que seus aplicativos e dados rodem uniformemente em todas as 
marcas e modelos de receptores. Os fabricantes poderão escolher as plataforma de 
hardware e os sistemas operacionais para os receptores, mas devem proporcionar a base 
comum necessária para suportar aplicativos desenvolvidos por múltiplos criadores de 
conteúdo.  
 

O Padrão DASE especifica um formato padrão de conteúdo de aplicativos e um 
ambiente de aplicativos que suporta aplicativos como documentos de hipermídia 
(aplicativos declarativos) e/ou como programas compilados (aplicativos procedimentais). 
 

Os aplicativos declarativos DASE permitem o uso de várias tecnologias Web, tais 
como XHTML, CSS (Cascading Style Sheets), ECMAScript, e DOM (Document Object 
Model), bem como tipos de conteúdo mono-mídia, tais como imagens fixas (JPEG, PNG), 

                                                                 
41 Todos esses padrões e práticas recomendadas estão disponíveis gratuitamente na página do ATSC na 
Internet: www.atsc.org. Além disso, foi publicado um livro de vasto conteúdo sobre o Padrão ATSC de 
Difusão de Dados por quatro dos principais colaboradores nesse esforço. Ver Chernock, Richard S; Crinon, 
Regis J.; Dolan, Michael A.; e Mick Jr., John R.; Data Broadcasting: Understanding the ATSC Data 
Broadcast Standard, McGraw-Hill, New York, 2001. 
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imagens animadas (MNG), fontes outline  e bitmap (TrueDoc) e áudio e vídeo streaming e 
non-streaming. 
 

Os aplicativos procedimentais (procedural applications) DASE permitem o uso de 
programas Java compilados com base em Personal Java da Microsystem, Java Media 
Framework, e tecnologias de TV Java, bem como na Interface com o Usuário da HAVi 
Organization, W3C Document Object Model, e nas interfaces de programação de 
aplicativos (Application Programming Interfaces- APIs) específicas do DASE. 
 

Os aplicativos DASE híbridos permitem uma mistura de conteúdo de aplicativos 
tanto declarativos quanto procedimentais, a fim de extrair os benefícios decorrentes dessa 
síntese de funcionalidade. Em particular, os aplicativos DASE híbridos permitem o uso de 
tipos de conteúdo definidos pelo aplicativo via decodificadores de conteúdo passível de 
download. 
 

O Ambiente de Aplicativos DASE fornece um agente de usuário padronizado 
(browser) para conteúdo de aplicativos declarativos e uma Java Virtual Machine e APIs 
para conteúdo de aplicativos procedimentais. 
 

O Ambiente de Aplicativos DASE (Sistema DASE) define-se de modo 
independente do sistema operacional subjacente, bem como do sistema de transmissão de 
dados subjacente. Para o uso dos sistemas de transmissão de dados específicos, tais como o 
Padrão ATSC de Difusão de Dados A/90, o DASE define um binding com o sistema de 
transmissão. Outros bindings com o sistema de transmissão são contempladas para 
padronização futura. 

 
O Padrão DASE deverá evoluir por meio de múltiplos “níveis” ou “versões” que 

desdobram os níveis anteriores. A primeira instância do Padrão DASE, conhecida como 
Nível 1, proporciona aplicativos com base na interatividade local. A segunda instância, 
Nível 2, deverá suportar interatividade remota para tipos de conteúdo especificados pelo 
DASE. A terceira instância, Nível 3, deverá suportar interação pela rede e tipos de 
conteúdo gerais. 
 

O sistema DASE foi explicitamente projetado para suportar interoperabilidade 
funcional com conteúdo interativo aperfeiçoado, especificamente conteúdo ATVEF 
(Advanced Television Enhancement Forum), agora padronizado como SMPTE DDE-1 
(Declarative Data Essence, Nível 1). Além disso, o Formato de Conteúdo Declarativo 
DASE foi submetido ao SMPTE para padronização como DDE-2 (Declarative Data 
Essence, Nível 2). 
 

O Padrão DASE se subdivide em 8 seções: 
• Parte 1:  Introdução, Arquitetura e Instalações em Comum 
• Parte 2:  Aplicativos Declarativos e Ambiente  
• Parte 3:  Aplicativos Procedimentais e Ambiente  
• Parte 4:  Interface de Programação de Aplicativos 
• Parte 5:  Recurso de Fontes Portáveis 
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• Parte 6:  Segurança  
• Parte 7:  Transmissão de Aplicativos 
• Parte 8:  Conformidade  

 
O Grupo de Tecnologia ATSC T3 aprovou as partes 1-5 e as partes 6-8 deverão ser 

votadas nos próximos três meses. 
 
Capacidades de Efetuar Transações 
 

Outro Grupo de Especialistas do Grupo de Tecnologia ATSC T3 está em vias de 
desenvolver capacidades de transações independentes da rede para o sistema de televisão 
digital ATSC. Essas especificações descreverão o estabelecimento de uma conexão de 
modo que possa ocorrer uma transação de um determinado tipo (por exemplo, uma troca de 
dados) de volta para uma entidade definida — especificada pelo aplicativo. Isso viabilizará 
aplicações tais como pagamentos de serviços específicos (comércio eletrônico), impressão 
de cupons e emissão de relatórios de respostas dos consumidores. 
 
Serviços de Difusão de Dados 
 

Conjuntamente, o Padrão ATSC de Difusão de Dados, o Padrão DASE e as 
Capacidades de Transações Independentes da Rede formam uma plataforma altamente 
avançada, dotada de recursos completos para a prestação de serviços interativos de modo a 
complementar e aperfeiçoar os serviços de televisão digital ATSC. Com todos esses 
padrões implementados, o Padrão ATSC oferecerá a consumidores, radiodifusores e 
fabricantes brasileiros todas as capacidades necessárias para colherem toda a vasta gama de 
benefícios possibilitados pela introdução revolucionária da tecnologia da televisão digital. 
 

Nos EUA, as emissoras estão começando a utilizar essas capacidades para oferecer 
uma extensa gama de serviços de difusão de dados. Além dos esforços de emissoras e redes 
de radiodifusão individuais, foram formadas várias organizações para auxiliar as emissoras 
na prestação de serviços de informação por meio de seus canais de TV digital. 
Organizações tais como iBlast e SpectraRep estão trabalhando juntamente com as 
emissoras, que, em alguns casos, são proprietárias conjuntas dessas firmas, a fim de agregar 
partes da largura de banda da estação de radiodifusão de TV digital em escala nacional para 
prestar esses serviços. Conforme discutido na Seção III acima, uma enorme quantidade de 
dados pode ser transmitida aos domicílios, sem sacrificar a capacidade de prestação de 
serviços de programação de vídeo, tais como programas HDTV e múltiplos programas 
SDTV. Além disso, os contínuos aperfeiçoamentos na tecnologia de compressão de vídeo 
estão diminuindo a taxa de bits necessária para a transmissão de HDTV e SDTV de alta 
qualidade, aumentando, assim, a parte da seqüência de bits (bit stream) que pode ser 
dedicada a esses serviços inovadores de difusão de dados.42 
                                                                 
42 As emissoras podem prestar esses serviços dedicando uma parte da seqüência de bits (bit stream) a serviços 
de dados e serviços interativos, ou, alternativamente, fazendo uso oportunista do canal. Neste último caso, a 
parte da taxa de bits que veicula o serviço de dados varia de cena para cena. Durante cenas difíceis (imagens 
complexas com muito movimento), a maior parte da taxa de bits é dedicada ao(s) programa(s) de vídeo, mas 
durante cenas mais simples, grandes quantidades de dados podem ser transferidas sem degradar a qualidade 
dos programas de vídeo. 
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V. Equipamento potencial, prestação de serviços e mercados de infra-estrutura no 

Brasil 
 
Mercados brasileiros atuais e projetados de equipamentos, receptores e conversores de 
DTV, o papel da esperada fruição derivada dos novos serviços e aplicativos, planejamento 
dos suprimentos anuais de equipamento, de modo a assegurar a viabilidade econômica 
desse planejamento e as possibilidades de utilização da atual infra-estrutura, inclusive 
edifícios, torres e sistemas de radiação. 
 
A.  Custos do equipamento para o consumidor 
 

Como ocorre com todos os produtos eletrônicos, o custo de fabricação dos 
receptores de televisão digital é extremamente dependente do volume de vendas.  
Inicialmente, quando da introdução de um novo produto ou de uma nova tecnologia, a 
quantidade produzida e vendida é necessariamente pequena e o custo dos componentes 
chave e do equipamento completo é relativamente alto.  À medida que mais unidades são 
produzidas, os modelos são aperfeiçoados, mais funções são combinadas em menores 
quantidades de circuitos integrados (CI) e aumenta a eficácia da fabricação. Além disso, na 
medida em que aumentam a aceitação do consumidor e o volume de vendas, mais 
fabricantes são atraídos para o mercado, o que acelera ainda mais a rápida redução do preço 
do equipamento. 
 

Já constatamos nos Estados Unidos quedas de preço de 50% em relação aos níveis 
iniciais. Essa redução é contínua e chega neste momento a 2% ao mês. Em alguns anos os 
custos e preços dos equipamentos de DTV e HDTV para o consumidor serão comparáveis 
aos que hoje correspondem ao equipamento analógico de tamanho de tela equivalente.  
Embora seja um fato que a quantidade de silício atualmente usada nos primeiros receptores 
digitais é maior do que a usada nos atuais receptores analógicos, o uso do processador de 
sinal digital, acrescido do custo sempre decrescente de produção dos CI, permitirá a 
consecução desse custo similar.43   
 

É importante notar que esses custos estão sendo derrubados pelas empresas líderes 
na fabricação de televisões, inclusive muitas que também participam do competitivo 
mercado brasileiro de TV, todas desenvolvendo televisões digitais ATSC.  Todos esses 
fabricantes, como Sony, Panasonic, Toshiba, LG, Samsung, Phillips, Zenith e muitos 
outros,  possuem matrizes na Ásia ou na Europa, mas estarão desenvolvendo e vendendo 
mais de um milhão de produtos DTV nos Estados Unidos somente este ano. 
 

Há duas considerações importantes para a Anatel com relação aos custos do 
equipamento de DTV para o consumidor. Em primeiro lugar, o Padrão ATSC 
proporcionará o equipamento de menor custo para o consumidor brasileiro, em virtude das 
                                                                                                                                                                                                      
 
43 O uso do Padrão ATSC de TV digital em todo o hemisfério promoverá o aumento das exportações 
brasileiras de equipamentos para o consumidor. Isso aumentará a eficiência dos fabricantes brasileiros de 
equipamentos eletrônicos e terá como conseqüência custos ainda mais baixos  que os dos equipamentos 
analógicos de hoje.   
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consideráveis reduções que já vêm ocorrendo na América do Norte.  Não se pode dizer o 
mesmo do ISDB, para o qual não há equipamento comercial disponível, o que contrasta 
fortemente com o equipamento ATSC, que se encontra em seu terceiro ano de distribuição.  
Tampouco se pode dizer o mesmo do DVB-T, para o qual não há equipamento comercial 
de 6 MHz disponível em parte alguma do mundo.  Em segundo lugar, além de se beneficiar 
das rápidas curvas de redução de custos da América do Norte, a escolha do Padrão ATSC 
significará uma economia de escala–– possível tão-somente no Padrão ATSC–– que 
permitirá ao Brasil reduzir os custos com maior intensidade e rapidez do que seria possível 
em qualquer dos dois outros sistemas que com ele competem. 
 
 
B. Custo e disponibilidade do equipamento de radiodifusão 
 

Caminhamos rapidamente para um mundo inteiramente digital. Mesmo com os 
sistemas analógicos de transmissão de hoje, o equipamento de estúdio vem sendo 
rapidamente digitalizado.  A fim de atender às sempre crescentes expectativas dos 
espectadores, os radiodifusores necessitam continuamente investir em novos equipamentos, 
ou seja, todo negócio deve investir em sua infra-estrutura.  Embora os benefícios da 
radiodifusão digital terrestre pelo ar sejam de alcance mais longo, o custo incremental 
comparado com as atualizações normais do equipamento analógico não são 
necessariamente altos ao se fazer a mudança para DTV.   
 

Em virtude da rápida adesão ao Padrão ATSC DTV nos Estados Unidos, o custo do 
equipamento DTV de estúdio também decresceu rapidamente.  Atualmente, câmeras 
digitais (ou mesmo HDTV) acham-se disponíveis por preços apenas 10 a 20% mais altos 
que os das câmeras de televisão analógicas.  Quando a TV Globo utilizou em 1998 o 
sistema ATSC para realizar no Brasil a cobertura em HDTV da Copa do Mundo de Futebol, 
o codificador HDTV utilizado custou aproximadamente US$ 500.000. Atualmente, 
codificadores ATSC muito melhores, com muito mais recursos, podem ser encontrados em 
vários fornecedores por aproximadamente US$ 100.000.  O equipamento ATSC de TV 
digital pode ser hoje obtido em grande número de fabricantes de equipamento de 
radiodifusão, como pôde ser constatado na Convenção da NAB, de abril de 2001, em que 
centenas de fabricantes expuseram equipamento ATSC DTV/HDTV.44    
 

O custo do equipamento de uma estação de TV digital depende da arquitetura usada. 
Uma opção seria equipar de início uma ou mais grandes unidades centralizadas de 
produção com equipamento de produção digital.  Os programas podem então ser enviados 
aos radiodifusores afiliados em outras regiões do país, os quais meramente repassam a 
programação digital da rede a um custo incremental mínimo.  Como alternativa, a produção 
pode ser efetuada nas estações locais, na medida em que estas adquiram seus próprios 
equipamentos de criação digital e HDTV.  A vantagem desse último enfoque é o fato de ele 
permitir a inserção de conteúdo digital produzido localmente, inclusive em HDTV. 
 

                                                                 
44 Se a Anatel considerar útil, estamos aptos a fornecer uma lista de treze páginas de exibidores que 
apresentaram equipamentos ou serviços de televisão digital na Convenção.  
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Para muitos radiodifusores, o maior custo incremental está associado com a 
instalação de um segundo sistema transmissor para o sinal digital.45  O custo desse sistema 
depende em grande medida da potência de saída necessária, que por sua vez depende 
grandemente da freqüência atribuída ao canal digital, sendo que as freqüências mais altas 
requerem geralmente maior potência de transmissão para alcançar a mesma cobertura.  
Estudos teóricos e experiências de campo demonstraram que coberturas e número de 
espectadores atendidos comparáveis podem ser alcançados com ATSC/8-VSB mediante a 
operação do canal digital com um dezesseis avos (12 dB menos) da potência efetivamente 
radiada (ERP) do serviço analógico existente.46 
 

Em virtude das características de baixo limiar da relação sinal-ruído dos sistemas 
COFDM, quando comparadas à do 8-VSB, os sistemas COFDM com taxas comparáveis de 
transmissão de dados requerem mais de duas vezes a ERP para alcançar igual cobertura e 
número de espectadores.  Além disso, em virtude da relação mais alta de potência de pico e 
média do sinal emitido com os sistemas COFDM, os transmissores com maior margem de 
manobra devem ser usados para as transmissões em COFDM.  Considerados em conjunto, 
esses dois fatores significam que: 
 

(1) Para igual serviço e cobertura, o ATSC/8-VSB requer menos da metade da 
potência de transmissão – o que representa um consumo de energia 50% menor 
em relação ao COFDM; e 

 
(2) Para igual serviço e cobertura, o transmissor necessário para  o ATSC/8-VSB 

pode ser aproximadamente entre um quarto e metade da potência necessária 
para os sistemas COFDM – o que representa economia substancial nos custos de 
aquisição.  Essa diferença de necessidade de potência para coberturas de igual 
alcance pode ter profundo impacto no custo de colocar no ar um sinal de DTV, 
uma vez que isso pode significar a diferença entre ser ou não possível a uma 
estação usar uma torre existente para a antena de transmissão DTV. 

 
Mesmo considerando a economia considerável com o ATSC/8-VSB, a instalação de 

um segundo transmissor de DTV não é trivial.  O melhor cenário ocorre quando um 
transmissor e antena analógicos de suporte ou reserva já existentes podem ser usados para 
transmitir o sinal digital durante o período de transição. Isso pode não ser possível em 
muitos casos, especialmente se a freqüência ou o canal atribuídos ao serviço digital do 
radiodifusor forem consideravelmente diferentes do atribuído ao seu serviço analógico.  
Caso contrário, outro transmissor, alimentação com cabo coaxial e antena de transmissão 
devem ser comprados e instalados. Embora isso seja simples em muitos casos, em outros a 
torre existente pode não dispor do espaço ou da força estrutural adequada para a montagem 
de outra antena, o que poderia resultar na necessidade de outra torre e talvez na aquisição 

                                                                 
45 Considerando que a política dos Estados Unidos determina que a transição de analógico para digital seja 
realizada num determinado número de anos, há uma exigência correspondente de que um segundo transmissor 
seja usado no canal digital concedido.  Um possível cenário de transição diferente poderia conceitualmente 
permitir a alguns radiodifusores a transição imediata para transmissões digitais (continuando ao mesmo tempo 
com as difusões analógicas) usando o transmissor e a antena analógicos existentes. 
46Os 12 dB podem ser considerados como uma redução de 12 dB na potência de saída do transmissor, ou 12 
dB menos ganho de antena, ou alguma combinação dos dois. 
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de uma propriedade na qual fosse localizada a nova torre. Em cidades onde ocorrem os 
piores casos, é possível e desejável que os radiodifusores trabalhem em conjunto na 
construção de uma única nova torre que possam partilhar para acomodar todos os novos 
transmissores de DTV.   
 

Em virtude dessas diversas variáveis, é muito difícil atribuir números significativos 
aos custos de instalação de recursos de transmissão e outros recursos de estação de DTV.  
Nos Estados Unidos, pelo menos uma estação (em Omaha, Nebraska) foi colocada em 
funcionamento por aproximadamente US$ 50.000.  Nos casos, porém, em que uma nova 
torre seja necessária e um novo local tenha de ser adquirido para sua instalação, os custos 
podem ser de milhões de dólares.  Conseqüentemente, os custos de instalação podem diferir 
em mais de uma ordem de magnitude, dependendo das circunstâncias. Dois aspectos são 
claros. Em primeiro lugar, os custos foram sensivelmente reduzidos a partir do final de 
1998 quando o serviço ATSC DTV foi lançado nos Estados Unidos, tornando a DTV muito 
mais econômica para as pequenas estações que estão sendo instaladas nos Estados Unidos e 
para todas as estações que iniciarão suas operações no Brasil. Em segundo lugar, a 
capacidade do sistema de transmissão ATSC/VSB de obter a mesma cobertura usando 
transmissores que operam com aproximadamente um quarto ou metade dos níveis 
estimados de potência quando comparados aos sistemas COFDM, significa que os custos 
do transmissor serão menores para ATSC e em alguns casos consideravelmente menores.47 
 
VI. Economia de escala e aspectos industriais e de padronização de equipamentos  
 
Quantificação da produção mundial como fator de redução de preços, projeções referentes 
à adoção de padrão único para o Mercosul, condições para a produção nacional de 
componentes, monitores e adaptação das linhas de montagem, bem como padronização de 
equipamentos, principalmente conversores analógico/digitais de diferentes graus de 
sofisticação para atender a diversidade de poder aquisitivo da população brasileira. 
Produção industrial, geração de empregos e intercâmbio tecnológico.  
 
A. Produção industrial e emprego 
 
Mercados de exportação e fabricação local 
 

De uma perspectiva industrial e econômica, o ATSC oferece as melhores 
oportunidades para o Brasil, especialmente com relação ao aumento da fabricação local 
tanto de aparelhos quanto de componentes, além do aumento das exportações.  Na 
realidade, poderia ser dito que somente o ATSC oferece ao Brasil oportunidades de 
exportação.   
 

A justificativa é simples.  Como líder de fabricação de televisões na América do Sul 
e um país de 6 MHz, o Brasil ocupa posição favorável para se tornar o principal fornecedor 
de produtos de televisão digital de 6 MHz na região, desde que todos os países adotem o 

                                                                 
47 Um transmissor de potência mais alta requer um cabo coaxial maior e mais pesado para levar o sinal à 
antena de transmissão.  Desse modo, em alguns casos, isso determinará a diferença entre a possibilidade de 
usar uma torre existente versus a necessidade de construir uma torre inteiramente nova.   
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mesmo padrão. Com a adoção do Padrão ATSC, o Brasil certamente assumiria uma posição 
de liderança em direção à criação de um único padrão hemisférico (todas as Américas).  Em 
conseqüência disso, o Brasil abriria um imenso mercado para seus fabricantes que iriam 
além do Mercosul e abarcariam toda a América do Sul, a América Central e o Caribe, bem 
como a América do Norte. A considerável capacidade de produção do Brasil estaria em 
condições de atender a grandes mercados de exportação, criando desse modo empregos, 
novas fontes de renda e novas oportunidades para o futuro.    
 

Inversamente, a escolha de uma única versão de 6 MHz do sistema 8 MHz DVB 
limitaria sensivelmente a fabricação brasileira a tão-somente aparelhos de televisão para 
seu mercado interno, com base num sistema híbrido único como o sistema analógico PAL-
M que eliminou o Brasil dos mercados externos por tanto tempo.  A adoção de uma versão 
de 6 MHz do DVB em nada difere da escolha de uma forma digital de PAL-M, um sistema 
europeu adaptado a uma largura de banda diferente, que não é partilhado por nenhum outro 
país.  Dada a atual realidade econômica, se a televisão analógica fosse reinventada hoje é 
de se duvidar que qualquer país nas Américas estivesse disposto a aceitar o sistema PAL 
em 6 MHz.   
 

Conforme demonstra a experiência, as questões técnicas e as relacionadas com 
hardware são resolvidas com o tempo.  Os mercados, contudo, e especialmente sua 
dimensão, determinam o verdadeiro sucesso de uma tecnologia. A esse respeito, é 
importante ressaltar que a escolha de um sistema PAL-M digital, como a versão de 6 MHz 
de DVB, seria interpretada como uma decisão deliberada de limitar as oportunidades dos 
fabricantes brasileiros a seu mercado interno. Na economia globalizada de hoje, a ausência 
de escala em uma indústria como a de fabricação de televisores no Brasil significa maiores 
custos de produção, menos pesquisa e desenvolvimento e, ainda mais importante, preços 
mais altos para o consumidor.  Por exemplo, uma televisão analógica a cores hoje 
produzida no México e vendida no Chile custa ao consumidor 30% menos que o receptor 
disponível de fabricação brasileira. 
 

A escolha do sistema ISDB japonês também tem implicações industriais e 
mercadológicas negativas para o Brasil.  O Japão é um mercado notoriamente fechado, cuja 
forte base de produção opera baseado nas economias globais de escala.  Além disso, se o 
comportamento passado tiver algum significado, os fabricantes que historicamente 
apoiaram apenas os mercados globais negligenciarão ou abandonarão os mercados 
nacionais menores.  Caso esse padrão seja mantido, eles darão menor prioridade ao 
atendimento das necessidades de países como o Brasil que fazem parte de limitados 
mercados mundiais.  Além disso, o Japão ainda necessita implementar seu sistema terrestre 
de DTV, que se espera saia do laboratório e experimente um lançamento comercial limitado 
no melhor das hipóteses em 2003.  A adoção do ISDB manteria os fabricantes brasileiros 
fora do mercado digital por pelo menos dois ou três anos mais e os limitaria exclusivamente 
ao mercado brasileiro onde seriam obrigados a competir com os fabricantes japoneses.  Na 
realidade, o ISDB pode ser considerado o equivalente digital do SECAM:  um 
melhoramento do sistema europeu PAL, mas essencialmente uma curiosidade técnica de 
mercado limitado.   
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Em resumo, somente a adoção do padrão ATSC de 6 MHz no Brasil gerará as 
significativas economias de escala necessárias para colocar os fabricantes brasileiros em 
posição de se apoderar de parte significativa do mercado hemisférico que surgiria como 
resultado dessa decisão. Isso estimularia o crescimento econômico no Brasil mediante 
oportunidades de fabricação mais lucrativas e da criação de empregos.  Com a adoção do 
ATSC, os produtos DTV serão produzidos em larga escala no Brasil para exportação para 
outros países da América do Sul,48 e mesmo para a América do Norte.  Face a essa 
oportunidade tangível, uma decisão por parte do Brasil de se isolar com a adoção de um 
padrão híbrido e único (6 MHz DVB) ou de um padrão ainda não comercializado em 
qualquer outra parte do mundo (ISDB) seria paradoxal, na medida em que cederia o 
mercado de equipamento de DTV da América Latina a outros centros de produção, 
negando assim aos brasileiros as oportunidades que merecem.   
 

A importância de mercados amplos e de um padrão único numa região tão ampla 
quanto possível foi reconhecida no Brasil e incentivou os debates sobre a criação de um 
padrão único de DTV para o Mercosul.  Por que, no entanto, limitar o alcance do Brasil a 
quatro países no sul da América do Sul quando o restante do hemisfério anseia por uma 
colaboração conjunta?  Conforme se observou ao longo de todos esses comentários, 
acreditamos que  a maior vantagem para todos os países das Américas decorreria da 
implementação de um único padrão hemisférico de DTV.  Com a reunião dos mercados dos 
34 países do Hemisfério Ocidental, a liderança do Brasil estabelecerá as maiores economias 
de escala do mundo para DTV a fim de incentivar um forte suprimento de bens a preços 
módicos e preparar o cenário para uma proveitosa relação comercial entre países com a 
mesma necessidade e objetivos.  Isso irá sucessivamente acelerar a queda dos preços de 
produtos profissionais e para o consumidor, estimular o rápido deslocamento e transição de 
radiodifusores individuais e incentivar o desenvolvimento de novos aplicativos para atender 
às variadas audiências das Américas, que vão do entretenimento à projeção de dados e aos 
serviços educacionais e sociais. 
 

À guisa de argumento, no entanto, vale a pena destacar que ainda que outros países 
do Mercosul acompanhassem o Brasil na escolha de um sistema diferente do ATSC, o que 
acreditamos ser improvável pelos mesmos argumentos econômicos que o tornam 
desaconselhável para o Brasil, esse mercado de televisão digital ainda seria drasticamente 
limitado.  Conforme se indica na tabela abaixo, um padrão único para o Mercosul criaria 
um mercado de televisão de apenas 67 milhões de aparelhos, sendo que mais de 80% deles 
estariam no Brasil.  Esse feito seria de fato uma vitória de Pirro.   
 

É importante reconhecer que o número total de aparelhos de televisão é o melhor 
indicador do tamanho do mercado de um país, uma vez que todas as TVs serão 
eventualmente equipadas com sintonizadores terrestres digitais, estejam elas ou não 
conectadas a sistemas de satélite ou cabo.  Além disso, muitos assinantes de TV a cabo e 
por satélite possuem aparelhos extras de TV em suas casas que dependem exclusivamente 
da recepção terrestre. 

                                                                 
48 A maioria desses países provavelmente adotará o Padrão ATSC, independentemente da decisão do Brasil.  
Além disso, se o Brasil de fato adotar o Padrão ATSC, é virtualmente certo que toda a América do Sul o 
utilizará.   
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País/Região Casas com TV  
(milhões) 

Número de aparelhos 
de TV (milhões) 

Brasil 37 54 
Mercosul 47 67 
Chile 3 4 
América do Sul 65 90 
Estados Unidos 100 231 
México 18 25 
Canadá 12 22 
América do Norte 130 278 
Hemisfério Ocidental 205 377 

 
 

Com o ATSC, o Brasil estaria em posição ideal para expandir significativamente 
seu mercado e exportar produtos e componentes de DTV para todos os países da América 
do Sul, bem como para aumentar as exportações alcançando os imensos mercados da 
América do Norte.  A tabela acima indica o considerável tamanho desses mercados e o 
potencial mercado lucrativo que existe num mercado hemisférico para os produtos de DTV. 
Com o ATSC, a produção local seria estimulada e o aumento das exportações de produtos 
tecnicamente sofisticados e caros sem dúvida ajudaria a balança comercial brasileira.   
 

Em resumo, o ATSC oferece as melhores oportunidades para que o Brasil aumente 
sua produção interna e seus níveis de exportação, fato reforçado pelos fabricantes 
brasileiros.  Por exemplo, a LG Electronics anunciou que criará nova linha de produção em 
Manaus, proporcionando novos empregos, caso o sistema ATSC seja adotado.  A 
fabricação de produtos de DTV para o sistema ATSC requererá apenas pequenas 
modificações na atual produção a fim de atender às necessidades do mercado durante o 
período de transição.   
 
Preços decrescentes 
 

Conforme se reconhece no Anexo B do Relatório, e segundo determina a economia, 
mercados maiores geram maiores economias de escala e, conseqüentemente, menores 
preços.  Maiores mercados significam demanda maior, o que permite maiores níveis de 
produção, diminuição de custo por unidade e menores preços no varejo dos equipamentos 
tanto profissionais quanto para o consumidor.   
 

Acreditamos firmemente que os brasileiros desfrutarão do acesso a um número 
maior de produtos, de melhor qualidade, de um maior número de fornecedores, por preços 
menores, com a adoção do Padrão ATSC.  Os produtos ATSC já detêm um mercado 
considerável e os preços do equipamento ATSC já caíram cerca de 50% em apenas dois 
anos.  Espera-se que esses preços caiam outros 50% nos próximos dois anos.  Desse modo, 
os consumidores brasileiros estariam aptos a tirar proveito desses preços continuamente 
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decrescentes e a aderirem ao mercado de DTV quando a curva de custos estiver mais baixa.  
Além disso, se o Brasil adotar o ATSC, os países restantes do hemisfério provavelmente o 
seguirão, criando um enorme mercado hemisférico (de todas as Américas) que continuará a 
forçar para baixo os preços da DTV ainda mais rapidamente, beneficiando os consumidores 
de toda a região.  Quando a ANATEL considerar estratégias para a diminuição de preços 
para os consumidores brasileiros, deverá pesar o impacto benéfico que um mercado de 
DTV das Américas, com seus 377 milhões televisores, teria na estrutura de custos de 
produtos DTV consumidos pelo mercado brasileiro, que inclui 54 milhões de televisores.  
 

Comparativamente, se o Brasil adotasse um sistema híbrido de 6 MHz DVB, os 
preços desses equipamentos seriam considerávelmente mais altos, na medida em que o 
mercado– limitado tão-somente ao Brasil– seria isolado, em virtude de seu padrão único 
“PAL-M digital”.  Com esse padrão híbrido, o Brasil poderia esperar menores 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, períodos mais longos entre o planejamento 
e a fabricação de novos equipamentos, menor quantidade de produtos de menor número de 
fornecedores e preços mais altos.  
 

A escolha do Padrão ISDB japonês imporia preços altos similares aos consumidores 
e radiodifusores brasileiros, ao mesmo tempo que exigiria dos consumidores brasileiros que 
suportassem o custo de introdução de uma tecnologia totalmente nova sem qualquer 
economia significativa de escala. Além disso, o mercado para o sistema ISDB é limitado a 
um país, o Japão, um mercado de 100 milhões de aparelhos de televisão– cerca de um terço 
do mercado dos Estados Unidos apenas.  Esse mercado limitado não provocará os baixos 
preços que o Brasil necessita para assegurar a bem-sucedida transição para a radiodifusão 
digital, especialmente pelo fato de que não haverá qualquer volume no Japão por pelo 
menos dois anos.  Ao escolher o ISDB, o Japão estaria na realidade recrutando o Brasil para 
a pesada tarefa em nome de seus próprios consumidores de baixar os custos e tornar seu 
próprio sistema mais econômico para seus consumidores.  Não acreditamos que se deva 
pedir aos consumidores brasileiros esse gesto de generosidade em favor de suas 
contrapartes no Japão.  Ainda mais importante, com preços mais altos seria impossível para 
a grande maioria dos consumidores brasileiros investir em equipamentos de DTV, deixando 
natimorta a transição para a DTV.   
 
Investimento estrangeiro 
 

É também importante considerar como a escolha de um padrão pode ter impacto nos 
investimentos estrangeiros.  Está claro que os três padrões atrairão investimentos 
estrangeiros. No entanto, os investidores estrangeiros determinarão seus compromissos no 
contexto da oportunidade disponível. Um mercado de DTV de 37 milhões de lares com 54 
milhões de televisores atrairá um determinado nível de capital estrangeiro.  Um mercado de 
205 milhões de lares com o total de 377 milhões de receptores justificará um compromisso 
muito maior de recursos estrangeiros para investimento. 
 

O estabelecimento de um padrão hemisférico, que surgiria da adoção pelo Brasil do 
ATSC, atrairá provavelmente investimentos muito mais substanciais, na medida em que os 
fabricantes de todos os tipos de produtos e equipamentos de televisão digital, inclusive 
monitores, sintonizadores, receptores integrados e equipamento de radiodifusão, 
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considerem as oportunidades que se seguirão à conversão para as emissões de televisão 
digital.   
 
 
VII. Investimentos, financiamentos e compromissos internacionais de isonomia e 

reciprocidade 
 
Volume estimado de capital e condições ideais de financiamento para a produção de 
transmissores, receptores e conversores, produção de programas, adaptação das 
emissoras e das correspondentes redes de retransmissão, linhas de crédito ao consumidor, 
bem como dispositivos considerados essenciais no acordo internacional que será assinado 
antes da determinação do padrão, inclusive, entre eles, os relacionados com direitos 
autorais, patentes e participação no desenvolvimento do sistema.   
 
 
A. Investimentos e financiamento 
 

Supondo que o Brasil adote políticas reguladoras que apóiem uma ampla gama de 
planos de negócios de radiodifusão  (conforme discutido na Seção IX abaixo) e um plano 
de vários anos de transição semelhante ao que vem sendo seguido nos Estados Unidos 
(conforme discutido na Seção X abaixo), a transição para a televisão digital pode ser 
conduzida sem provocar maiores mudanças das unidades de produção existentes e dos 
recursos de transmissão, além do equipamento.  Ao contrário, a maior demanda de 
equipamento de produção e de recepção gerará maior investimento nas empresas existentes 
que fornecem esse equipamento, levando ao crescimento econômico e à criação de 
empregos para pessoal qualificado e bem remunerado.  A grande dimensão do mercado 
brasileiro, associada às oportunidades de exportação para outros países da América do Sul e 
de outras regiões, caso o Brasil adote o Padrão ATSC, levará sem dúvida a um substancial 
aumento do investimento direto nas unidades de produção brasileiras. Se o Brasil escolher o 
ATSC, essa expansão estará assegurada para as áreas de produção que já operam no país. 
Além disso, acreditamos que novas unidades de produção, por exemplo, de circuitos 
integrados e outros componentes, e talvez de equipamento de televisão, se estabeleçam no 
Brasil para atender ao grande mercado brasileiro e às maiores oportunidades de exportação, 
caso o Padrão ATSC seja adotado.   
 

Os mercados de equipamento de transmissão, produção e consumo de televisão são 
todos altamente competitivos, mercados internacionais, dos quais participam grande 
número de fornecedores.  Muitos desses fornecedores são empresas brasileiras ou 
companhias multinacionais com unidades de produção no Brasil. Para muitas dessas 
companhias é uma questão de transferir seus investimentos da tecnologia analógica para a 
nova tecnologia digital, um processo em andamento há algum tempo.  Na realidade, 
virtualmente toda a pesquisa e desenvolvimento nessas áreas está voltada atualmente para 
os novos produtos digitais. Na maioria dos casos, a pesquisa e desenvolvimento de 
produtos analógicos já foram interrompidos. Desse modo, financiar o desenvolvimento e a 
fabricação desses novos produtos é basicamente uma questão de transferir recursos para a 
tecnologia digital, um processo já iniciado com relação à maioria desses produtos. 
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Um dos fatores mais importantes na avaliação da demanda de novos investimentos e 
dos meios para obter esses recursos é o volume da demanda.  Uma demanda maior gera a 
capacidade de amortizar os custos de pesquisa e desenvolvimento mais facilmente e leva a 
maiores investimentos em unidades de produção e, em última instância, a mais produtos de 
um maior número de fornecedores por preços menores. Em suma, o fator mais importante 
para tornar a transição para a televisão digital mais econômica para os radiodifusores, 
fabricantes e consumidores brasileiros é assegurar que o Brasil adote um padrão para o qual 
equipamento idêntico ou quase idêntico esteja amplamente distribuído em todo o mundo.  
Conforme explica a Seção VI acima, o Padrão ATSC de televisão digital é de longe a 
melhor escolha para o Brasil nesse aspecto.   
 
 
B. Acordo internacional quanto à escolha do padrão de televisão digital para o Brasil 
 

A Anatel manifestou diversos interesses e preocupações a respeito dos vários 
aspectos de sua escolha de um padrão de transmissão para os serviços terrestres de televisão 
digital. Incluídos nesses interesses e preocupações estão o tratamento de taxas de 
licenciamento para qualquer propriedade intelectual associada com o padrão e a 
participação de entidades brasileiros no posterior desenvolvimento e evolução de qualquer 
padrão que seja adotado.  A Anatel anunciou que vem discutindo esses assuntos com os 
governos dos Estados Unidos, da União Européia e do Japão com relação respectivamente 
aos padrões ATSC, DVB e ISDB e que espera negociar um acordo com um desses países 
(ou grupo de países)  antes de adotar um dos padrões propostos. 
 

Com relação a essas questões, em primeiro lugar e antes de mais nada, é importante 
salientar que a ATSC é uma organização internacional de padrões voluntários.  Embora o 
FCC dos Estados Unidos tenha adotado o Padrão ATSC de televisão digital para as 
transmissões terrestres digitais nos Estados Unidos, o governo americano não exerce 
qualquer controle específico sobre o ATSC.  Se o Brasil vier a adotar o Padrão ATSC de 
televisão digital, o ATSC se empenhará para colaborar com a Anatel, da melhor maneira 
possível, a fim de ajudá-la a atender às necessidades do Brasil, mas é altamente provável 
que o ATSC tenha com a Anatel o mesmo tipo de envolvimento e relação que tem com o 
FCC dos Estados Unidos e com as entidades reguladoras de outros países que adotaram o 
Padrão ATSC. 
 
Direitos de propriedade intelectual (DPI)  
 

De acordo com a legislação dos Estados Unidos, o FCC não detém autoridade no 
exercício de direitos de propriedade intelectual.  Ao adotar o Padrão ATSC DTV, o FCC 
contou com o fato de que as companhias Dolby e Grand Alliance que desenvolveram o 
sistema HDTV no qual se baseia o padrão assumiram compromissos de licenciar sua 
tecnologia em termos razoáveis e não- discriminatórios. De igual maneira, se julgado 
apropriado, a Anatel poderia colaborar com as companhias que controlam a propriedade 
intelectual pertinente e procurar obter garantias ou acordos adequados. Nem o FCC nem o 
ATSC podem negociar esses termos, uma vez que nenhum dos dois controla o DPI. No 
entanto, o ATSC deseja facilitar o debate com detentores específicos desses direitos que 
sejam membros do ATSC, se a Anatel assim desejar.   
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Um fator de complicação a esse respeito é que o ATSC não se incumbe de 

determinar quem detém ou não os DPI pertinentes ao Padrão ATSC ou se é válida a 
reivindicação de qualquer empresa que afirme deter esses direitos. Essas preocupações com 
DPI são questões de que devem se ocupar os fabricantes como parte do processo normal do 
desenvolvimento de produtos. Nos casos, porém, em que sejam identificados detentores ou 
prováveis detentores específicos desses DPI, o ATSC usará de seus melhores esforços para 
reunir essas partes com a Anatel ou outros órgãos brasileiros apropriados, a fim de discutir 
suas políticas de DPI e possíveis acordos específicos para o Brasil. 
 

Grande parte dos DPI relacionados com a televisão digital está associada com a 
codificação internacional de vídeo MPEG-2 e os padrões de compressão para transmissão  
e grande parte da propriedade intelectual  associada com esses padrões é licenciada por 
intermédio da autoridade licenciadora MPEG (MPEG-LA).  Esse DPI é comum para os 
padrões ATSC, DVB e ISDB e os direitos envolvidos no uso dessa tecnologia seriam os 
mesmos, independentemente do padrão de DTV que o Brasil venha a adotar.  Além disso, a 
taxa de licenciamento cobrada pela autoridade licenciadora (MPEG-LA) é relativamente 
pequena — alguns dólares por aparelho que empregue a tecnologia. 
 

Outras tecnologias a que, segundo estamos informados, seriam aplicadas taxas de 
licenciamento são o sistema de áudio multicanal e o sistema modulação/transmissão.  
Também as taxas de licenciamento dessa tecnologia serão provavelmente da ordem de 
apenas alguns poucos dólares por aparelho e não temos conhecimento de quaisquer 
diferenças substanciais nas taxas dos três sistemas propostos.   
 

Ao considerar as possíveis taxas de licenciamento, a Anatel deve ter o cuidado de 
fazer todas as comparações a fim de assegurar de que essas comparações reflitam as 
diferenças no que é oferecido como retorno dessa taxa de licenciamento.  Entendemos, por 
exemplo, que a Dolby Laboratories não possui qualquer patente que proteja o AC-3 no 
Brasil, de modo que não haveria qualquer taxa de licenciamento para o uso da patente 
Dolby AC-3.  Entendemos também que a Dolby oferecerá uma licença voluntária para 
marcas registradas, direitos autorais e know-how para os fabricantes que desejem usufruir a 
vantagem do apoio que a Dolby possa lhes oferecer. Não sabemos a situação no Brasil da 
patente do áudio MPEG ou se serão exigidas taxas de licenciamento.  Sabemos, sim, que o 
licenciamento das patentes do áudio MPEG não inclui o amplo apoio que a Dolby 
proporciona aos licenciados de seu AC-3.  
 

Estamos conscientes de que para a Anatel o tratamento das licenças de patentes da 
tecnologia usada no padrão de DTV a ser adotado pelo Brasil é muito importante na 
escolha de um padrão.  Permanecemos à disposição da Anatel para assessorá-la da melhor 
maneira possível  na discussão dessas questões, as quais, no que diz respeito ao ATSC, 
acreditamos que sejam manejáveis e não tenham grande peso na escolha do padrão de 
televisão digital para o Brasil.   
 

Conforme foi discutido na Seção VI acima, julgamos que, adotando o Padrão ATSC 
de televisão digital, a Anatel poderá dar origem a importantes economias de escala que 
significarão uma disponibilidade muito maior de equipamento proveniente de maior 
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número de fornecedores por preços consideravelmente menores, especialmente para 
receptores de HDTV e receptores que proporcionam decodificação de todos os formatos.  
Esses preços mais baixos disponíveis mediante a adoção do Padrão ATSC ultrapassarão em 
muito qualquer diferença concebível nas taxas de licenciamento relacionadas com DPI.  A 
obtenção dos menores preços possíveis para os receptores de DTV, inclusive  para os 
receptores de HDTV, constituirá um dos fatores mais importantes para a Anatel na 
consecução de uma transição rápida e bem-sucedida para a televisão digital.  Os baixos 
preços dos receptores farão aumentar o volume de vendas dos fabricantes brasileiros, o que, 
por outro lado, motivará os radiodifusores a desenvolver maiores quantidades de conteúdos 
inovadores para a DTV.  Uma rápida transição para a DTV promoverá a criação de 
empregos e o desenvolvimento econômico do Brasil e antecipará o dia em que o espectro 
possa ser aproveitado para viabilizar outros serviços sem fio.   
 

Considerando que acreditamos que o Padrão ATSC oferecerá preços de receptores 
substancialmente menores em relação às outras alternativas, instamos a Anatel a que adote 
o Padrão ATSC, independentemente de quaisquer possíveis diferenças nas taxas de 
licenciamento relativas a DPI, uma vez que essas diferenças, se houver, não serão 
significativas. 
 
Participação em outros padrões de desenvolvimento 
 

Outro importante objetivo da Anatel é assegurar que as entidades brasileiras tenham 
plena oportunidade de participar no desenvolvimento futuro de qualquer padrão de DTV 
que o Brasil possa adotar.  Acreditamos que o Padrão ATSC ofereça a melhor oportunidade 
de atender a esse objetivo. 
 

Conforme determinação da nossa Carta e nossos regulamentos, o processo de 
desenvolvimento dos padrões ATSC é um processo aberto e  qualquer parte interessada é 
convidada a participar dos grupos de tecnologia e grupos de trabalho de especialistas que 
desenvolvem os padrões ATSC propostos, independentemente de ser a parte membro ou 
não do ATSC.  Quando as minutas dos padrões são finalmente desenvolvidas, apenas os 
membros do ATSC têm direito a voto, mas a filiação é aberta a todas as partes interessadas. 
Assim, qualquer parte interessada no Brasil está convidada a participar plenamente do 
contínuo processo de desenvolvimento de padrões no ATSC, tornem-se eles ou não 
membros do ATSC.  Acreditamos que nem os processos de desenvolvimento do padrão 
DVB nem os do ISDB ofereçam esse mesmo grau de abertura ou oportunidade de 
participação. 
 

Outra importante distinção deve ser feita.  O Padrão ATSC de televisão digital foi 
adotado pelo FCC, mas é o Padrão Estadounidense de televisão digital, não o Padrão 
ATSC, que é estabelecido como obrigatório para utilização pelos radiodifusores nos 
Estados Unidos. O  FCC reconheceu que um dos benefícios do Padrão ATSC é sua 
flexibilidade e seu “espaço de crescimento” para melhoramentos na medida em que a 
tecnologia e as necessidades do mercado continuem a evoluir.  Ao mesmo tempo, qualquer 
melhoria ou modificação introduzida no Padrão Estadounidense de televisão digital do FCC 
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deve ser aprovada pelo FCC.49  Desse modo, o  FCC mantém controle sobre o padrão 
básico de transmissão de DTV e somente ele pode autorizar mudanças. Se o Brasil adotar o 
Padrão ATSC,  o ATSC espera se relacionar com a Anatel da mesma maneira ou de 
maneira similar à que se relaciona com o FCC.  Na medida em que o Padrão for melhorado 
e aprimorado, como certamente o será, o ATSC manterá a Anatel atualizada com relação a 
quaisquer mudanças para que elas possam ser incorporadas ao Padrão de televisão digital 
brasileiro, se a Anatel julgar adequado fazê-lo.  Além disso, o ATSC continuará a 
desenvolver padrões complementares voluntários, mas sem esperar que a Anatel, como 
entidade reguladora do país, abra mão de sua autoridade e de sua responsabilidade de 
estabelecer o padrão fundamental de DTV brasileiro.   
 

Cabe naturalmente à Anatel determinar que relação gostaria de manter com o 
ATSC, mas o ATSC vê com grande entusiasmo sua colaboração com a Anatel no sentido 
de identificar a maneira pela qual as organizações brasileiras possam assegurar que suas 
necessidades são atendidas pelo ATSC.  Além disso, estamos dispostos a entrar em acordo 
com a Anatel ou outras entidades, conforme for adequado, para explicitar os detalhes 
dessas relações.   
 
Educação e treinamento 
 

A Anatel manifestou interesse em acordos para promover a educação e o 
treinamento do pessoal técnico envolvido no desenvolvimento de sistemas digitais de 
difusão terrestre adequados às condições brasileiras. 
 

Por intermédio de nossa Subcomissão de Implementação e de outras maneiras, o 
ATSC realiza seminários abrangentes e programas de educação sobre a família de padrões 
ATSC envolvidos na realização de uma bem-sucedida transição para a televisão digital.  
Esses seminários e programas, que educam radiodifusores, fabricantes, encarregados de 
políticas e outros numa ampla gama de questões relacionadas com DTV foram realizados 
nos Estados Unidos e em outros países que adotaram o Padrão ATSC.   
 

Caso o Brasil adote o Padrão ATSC, teremos satisfação em colaborar com a Anatel, 
grupos industriais brasileiros pertinentes e membros brasileiros e não-brasileiros do ATSC, 
a fim de realizar programas educacionais similares, inclusive programas especiais ajustados 
às necessidades específicas do Brasil. Além disso, para ajudar a assegurar uma transição 
suave para a televisão digital ATSC, membros individuais do ATSC–– os que tenham 
conhecimento especializado em modulação digital, difusão de dados, codificação de áudio, 
equipamento de transmissão e outras tecnologias –– orientarão seminários abrangentes e 
conferências sobre educação, para emissoras e fabricantes.   
 

Como exemplo do trabalho pró-ativo dos membros do ATSC no campo do 
treinamento, a Dolby Laboratories realizou neste ano nove seminários na América do Sul 

                                                                 
49 Isso se aplica ao principal padrão Estadounidense de televisão digital adotado pelo FCC, que é o Padrão 
ATSC de televisão digital (A/53), exceto a tabela de formatos de vídeo.  A maioria dos demais padrões 
associados da ATSC, inclusive o Padrão PSIP (A/65A) e o Padrão Data Broadcast (A/90), foram adotados 
como padrões industriais voluntários e não são determinados pelo FCC. 
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sobre áudio multicanal para DTV e DVD.  Esses seminários abrangeram Dolby Digital 
(AC-3), codificação Dolby E (para uso em operações de difusão em estúdio), bem como 
combinação de conteúdos para apresentação em áudio multicanal.  Esses seminários foram 
organizados para cooperar no treinamento de engenheiros de radiodifusão em televisão 
digital, misturadores de áudio e pessoas que trabalham na florescente indústria de criação 
de DVD. Seis dos nove seminários foram realizados no Brasil.  A Dolby planeja prosseguir 
esse esforço em escala mundial, como sempre fez, apoiando tanto sua tecnologia quanto a 
indústria em geral. 
 

Outro exemplo vem da Zenith Electronics que realizou doze seminários na América 
do Sul e na América do Norte sobre o Sistema de Transmissão VSB, treinando técnicos e 
engenheiros de radiodifusão na nova tecnologia de transmissão digital. 
 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) realiza vários programas, mais 
freqüentemente nos Estados Unidos, com o objetivo de treinar engenheiros e técnicos 
governamentais e não-governamentais.  A Comissão Interamericana de Telecomunicações 
(CITEL), da OEA, administra vários desses programas.  Considerando que a OEA e a 
CITEL se concentram nas Américas, acreditamos que oportunidades de cursos e de 
treinamento estarão à disposição de técnicos e engenheiros brasileiros, caso o Brasil adote o 
Padrão ATSC.   
 

Outro caminho importante para a obtenção da educação e do treinamento 
necessários é a capacitação técnica e o apoio que os fabricantes isoladamente prestam como 
parte do serviço incluído na venda de equipamento ATSC de televisão digital.  O 
treinamento incluído é considerável, por exemplo, na venda de equipamento de televisão 
digital de transmissão e de estúdio. O nível desse treinamento e desse apoio provavelmente 
constituirá fator chave na escolha que as emissoras venham a fazer dentre os altamente 
competitivos fornecedores de sistemas e equipamento de DTV. 
 
Acordos internacionais 
 

O ATSC não está em posição de falar pelo governo dos Estados Unidos em termos 
de que tipos de acordos ele possa querer estabelecer como parte de uma decisão do Brasil 
de adotar o mesmo padrão de televisão digital, o Padrão ATSC, que é usado pelos Estados 
Unidos.  Desejamos, porém, apresentar nossa opinião de que a escolha e uso de um padrão 
comum entre os dois países não será um presente ou uma concessão do Brasil aos Estados 
Unidos.  Na realidade, ambos os países se beneficiarão consideravelmente da adoção de um 
padrão comum de DTV.  Todos os países das Américas, de fato, se beneficiarão em grande 
medida do uso de um padrão comum de DTV em todo o hemisfério (continente americano). 
Não prevemos quantidades maciças de equipamento fluindo dos Estados Unidos para o 
Brasil, caso o Brasil adote o Padrão ATSC.  Acreditamos, por exemplo, que a maior parte 
do equipamento ATSC de televisão digital para o Brasil será fabricada no Brasil e, o que é 
igualmente importante, que o Brasil terá consideráveis oportunidades para exportar os 
produtos ATSC.   
 

Conforme foi salientado acima, esperamos que a adoção do Padrão ATSC no Brasil 
garantirá um mercado único de televisão digital para as Américas, o que terá como 
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resultado maiores oportunidades de fabricação e de exportação para o Brasil, além de um 
substancial aumento do investimento na economia brasileira.  Desse modo, embora a 
adoção do Padrão ATSC venha a beneficiar fabricantes, emissoras e consumidores nos 
Estados Unidos, acreditamos que os fabricantes, emissoras e consumidores brasileiros se 
beneficiarão ainda mais da economia de escala que decorrerá de um padrão comum de 
DTV.   
 
VIII. Expectativa dos usuários brasileiros  
 

Importância para o telespectador brasileiro dos diferentes atributos da TV Digital, 
tais como imagem em alta definição (HDTV), transmissão simultânea de diversos 
programas, programas com interatividade local e com canal de retorno (dedicado ou não), 
comércio eletrônico, jogos eletrônicos, acesso à Internet, recepção móvel, aproveitamento 
do receptor analógico como monitor de televisão digital, preço de receptores e conversores 
analógico digital, dentre outros.  
 
A. Escopo e abrangência dos serviços 
 

É evidente que a televisão desempenha papel central na vida de muitos brasileiros. 
Os benefícios de uma televisão digital, especialmente os oferecidos pelo Padrão ATSC de 
TV Digital, terão por esse motivo impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos brasileiros.  
Pesquisa de mercado da Anatel sobre os interesses e expectativas dos usuários demonstra 
que os brasileiros estão extremamente interessados numa imagem de alta definição 
(HDTV), em programas múltiplos, na possibilidade de gravar programas, na ajuda a 
pessoas portadoras de deficiência e num áudio aperfeiçoado.  O ATSC oferece tudo isso – e 
muito mais.   
 
B. Televisão de Alta Definição (HDTV) 
 

O Relatório Integrado CPqD conclui que, uma vez que os brasileiros tendem a ver 
televisão em grupos de três a cinco pessoas, as aplicações mais importantes serão a HDTV 
e os programas interativos.50  Embora a HDTV esteja longe de constituir o único serviço 
prestado pelo ATSC, é a aplicação central do sistema no modo como é distribuído nos 
Estados Unidos.  É importante ressaltar que se trata de um serviço exigido pelos 
consumidores.  Conforme indica a própria pesquisa de mercado da Anatel, uma vez que os 
consumidores brasileiros vêem a HDTV, são tomados de um desejo ainda maior de tê-la.  
Isso se aplica aos espectadores de todos os níveis  socioeconômicos, que querem possuir e 
têm a expectativa de possuir a HDTV, independentemente de seu nível de renda.  
Obviamente, como acontece com todas as novas tecnologias, nem todas as pessoas 
comprarão receptores integrados de HDTV no primeiro dia em que se tornarem 
disponíveis. Com o tempo, contudo, como acontece com todas as novas tecnologias, os 
preços dos produtos de HD continuarão a decrescer e mais e mais pessoas farão a troca.  
                                                                 
50  Apesar de muitas aplicações de TV Digital, como HDTV, serem excelentes para grupos de telespectadores, 
outras aplicações, tais  como a maioria dos serviços interativos, parecem ser melhor apreveitadas por uma 
única pessoa.  Portanto, enquanto o ATSC oferece tanto HDTV quanto serviços interativos,  nós não 
acreditamos que a tendência por grupos de telespectadores seja ela mesma um forte indicador de uma 
demanda de serviços interativos.. 
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Naturalmente, conforme foi indicado anteriormente, é vital que os consumidores sejam 
capazes de usar seus receptores analógicos por muitos anos, de modo que é importante que 
os sintonizadores digitais usados com os receptores analógicos existentes façam a  
decodificação de todos os formatos.  Desse modo, os radiodifusores podem começar a 
oferecer difusões em HDTV a qualquer momento sem que se tornem obsoletos esses 
sintonizadores digitais ou os aparelhos de TV analógicos que possam ser utilizados com 
eles.  (Ver Seção V, Produtos para o consumidor e decodificação de todos os formatos). 
 

É digno de nota que o sistema ATSC é o único padrão terrestre de TV Digital que 
oferece atualmente serviços de HDTV para países com canais de 6MHz.51  Esse fato tem 
sérias implicações no aumento da acessibilidade do serviço de HDTV a todos os grupos 
socioeconômicos.  Como padrão básico de implementação da HDTV, somente o ATSC 
possui quantidade apreciável de produtos e equipamento de transmissão terrestre de HDTV 
no mercado, com os preços continuando a cair firmemente.  De fato, como foi observado 
anteriormente nesse documento, em alguns anos haverá pouca diferença entre os  preços de 
HD e os de outros aparelhos com o mesmo tamanho de tela.  (Ver Seção V.)  Em outras 
palavras, com a implementação já em andamento e os preços rapidamente decrescendo, o 
ATSC oferece a maior possibilidade de rapidamente colocar os benefícios da HDTV à 
disposição de um amplo espectro [isso está soando tão estranho, mas é exatamente o que o 
Robert escreveu...] da população brasileira.   
 
C. Projeção de dados e interatividade 
 

Conforme foi discutido na Seção III, a família de padrões ATSC também oferece 
grandes oportunidades de radiodifusão de dados que permitirão aos espectadores participar 
da ampla variedade de serviços de informação, inclusive aplicaçõess interativas.  Assim 
como ocorre com os serviços de vídeo, os serviços de radiodifusão de dados podem ser 
oferecidos aos consumidores sem custos ou podem envolver uma taxa de assinatura ou 
outro tipo de taxa que possa proporcionar renda extra para os radiodifusores.   
 

Na realidade, a projeção de dados já é uma realidade nos Estados Unidos. A iBlast, 
Inc., por exemplo, já vem usando o Padrão ATSC de Radiodifusão de Dados para oferecer 
serviços de projeção de dados que permitam às pessoas participar de jogos, de outras 
atividades interativas, bem como de adquirir software, filmes, música e uma variedade de 
outros conteúdos que os provedores procuram colocar no ar sem taxa para o consumidor. A  
iBlast, que opera uma rede nacional de radiodifusão de dados, é de propriedade de 22 
grupos de radiodifusão de televisão, que juntos controlam 246 estações de TV e cobrem 
93% das TV domésticas dos Estados Unidos. Até agora, o serviço foi lançado em cinco 
cidades em bases experimentais. 
 

A família de padrões ATSC tem totais condições de entregar ao consumidor 
brasileiro grande riqueza de dados e serviços interativos. Conforme foi discutido 
minuciosamente na Seção III, o Padrão ATSC de Radiodifusão de Dados, juntamente com 

                                                                 
51 Radiodifusores na Austrália, utilizando canais de TV de  7 MHz, acabaram de começar a oferecer serviços 
de HDTV usando o padrão DVB-T. 
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o Padrão ATSC DASE, em fase de conclusão, proporcionará uma plataforma abrangente 
para a prestação desses serviços.   
 
D. Programas múltiplos 
 

Além do interesse na HDTV e na interatividade, o Relatório Integrado CPqD 
também destaca que os brasileiros têm interesse em programação segmentada e 
especializada. Juntamente com a HDTV e os serviços de radiodifusão de dados, o Padrão 
ATSC também oferece a capacidade de transmissão simultânea de múltiplos programas no 
mesmo canal de 6 MHz.  Além de proporcionar maior variedade de programação, isso 
permite aos radiodifusores alcançar vários segmentos de sua audiência durante o mesmo 
período de tempo com conteúdos diferenciados específicos.  (Ver Seção IV, Mudança 
dirigida de canal – DCC.)  Além disso, o ATSC permitirá aos espectadores brasileiros 
assistir dois programas ao mesmo tempo no mesmo aparelho desde que ele tenha sido 
fabricado com o recurso digital de picture in picture.   
 

Assim como ocorre com a HDTV e a interatividade, a multidifusão também já é 
uma realidade nos Estados Unidos.  Por exemplo, uma estação local de televisão no estado 
da Carolina do Norte (WRAL), usou sua capacidade digital para fazer a radiodifusão 
simultânea de quatro programas em um canal: um jogo de basquete em alta definição, um 
boletim, em definição padrão, sobre uma tempestade, informações adicionais sobre o 
tempo, também em definição padrão e dados afins de seu site na Web.  Claramente, a 
capacidade de multicasting do Padrão ATSC permite aos radiodifusores prestar uma 
variedade de informações a pessoas de diferentes interesses, todas ao mesmo tempo.  
Outros radiodifusores locais nos Estados Unidos, como as estações afiliadas da Televisão 
Pública, estão usando seu fluxo de bits ATSC para transmitir quatro programas de televisão 
ao mesmo tempo, ampliando o alcance da programação educacional e de outros tipos de 
programação. Uma vez mais, a alta capacidade de carga útil do Padrão ATSC é um fator 
importante para permitir que os radiodifusores produzam o máximo com sua capacidade de 
multicasting.  
 
E. Capacidade de gravação 
 

Com o ATSC, os brasileiros também serão capazes de gravar programas para 
assisti-los em outra ocasião, embora deva ser registrado que essa capacidade é em grande 
medida independente do padrão.  Mais importantes do que o padrão escolhido para tornar 
esse serviço acessível ao público brasileiro são o custo e o desenvolvimento desses 
dispositivos. Em outras palavras, a questão não é tanto de capacidade, mas de estabelecer 
um mercado de porte considerável.  Um mercado de TV Digital em expansão em toda a 
América trará grande quantidade de interessante conteúdo digital, o que, por seu lado, 
criará um mercado substancial para esses dispositivos de gravação.   
 

“Gravadores Personalizados de Vídeo” estão se popularizando e são atualmente 
acoplados a sintonizadores digitais. Além disso, DVD com capacidade de gravação e 
gravadores digitais em VHS encontram-se num horizonte bem próximo e possibilitarão aos 
consumidores gravar a programação de televisão digital ATSC.  É grande nossa expectativa 



 62

de que os mercados de equipamento de TV Digital e desses dispositivos de gravação 
cresçam rapidamente e em conjunto.   
 
F. Benefícios para pessoas portadoras de deficiências sensoriais 
 

Pesquisa da Anatel mostra que a “Ajuda a pessoas portadoras de deficiências” é um 
dos mais importantes benefícios que os usuários brasileiros esperam obter da introdução 
dos serviços de televisão digital.  De fato, conforme mostra a Tabela 3.1 do Relatório 
Integrado, esse item recebeu a mais alta pontuação no primeiro estudo quantitativo, o que 
indica sua grande importância para os consumidores pesquisados. 
 

A prestação de melhores serviços para as pessoas portadoras de deficiências 
sensoriais constituiu importante objetivo durante todo o processo de planejamento e 
desenvolvimento do Padrão ATSC de TV Digital.  Em conseqüência disso, a família ATSC 
de padrões proporciona consideráveis melhoramentos nos serviços que podem ser prestados 
no atendimento dessas necessidades.  Para os surdos e deficientes auditivos, bem como para 
os cegos e deficientes visuais, esses serviços proporcionam contato com a informação e o 
entretenimento.  Eles representam parte importante da vida de milhões de pessoas nos 
Estados Unidos e em outros países que adotam o Padrão ATSC de TV Digital.  Esses 
serviços proporcionam às pessoas portadoras de deficiências sensoriais acesso a um mundo 
de programação e informação que—sem esse atributo—não seria possível. 
 

Há dois aspectos diferentes na família de padrões ATSC que apresentam benefícios 
diretos para pessoas surdas ou portadoras de deficiências auditivas e pessoas cegas ou 
portadoras de deficiências visuais.  Segundo a Corporation for Public Broadcasting/WGBH 
National Center for Accessible Media (NCAM), essas audiências totalizam nos Estados 
Unidos aproximadamente 36 milhões de pessoas (24 milhões de surdos ou deficientes 
auditivos e 12 milhões de cegos ou deficientes visuais) ou aproximadamente 13 por cento 
da população total do país. 
 
Closed Captioning 
 

Closed captioning é uma representação dos diálogos, narração e efeitos de som de 
um texto na tela, selecionável pelo usuário.  Os surdos e os portadores de deficiências 
auditivas aprenderam a confiar na disponibilidade do closed captioning para proporcionar 
total acesso à programação de notícias, informação e entretenimento.  Além disso, a 
disponibilidade em geral de decodificadores de closed captioning nos dispositivos 
eletrônicos estabeleceu outras possibilidades de uso para núcleos de audiência em 
ambientes ruidosos como aeroportos, espaços públicos, clubes de saúde e similares. 
 

A família de padrões ATSC se vale da capacidade dos atuais sistemas de closed 
captioning e amplia essa capacidade. 
 

O Padrão ATSC de TV Digital (A/53A) define um prolongamento da sintaxe  dos 
dados da imagem do usuário MPEG-2 que inclui uma taxa fixa de 9600 bits por segundo 
para os dados de carga útil de closed caption.  Isso significa aproximadamente dez vezes a 
taxa atualmente usada nos sistemas analógicos de radiodifusão e permitirá a manutenção 
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dos serviços de captioning existentes e a criação de outros 63 novos serviços de captioning 
com resolução gráfica melhorada e controle do usuário. 
 

A Associação de Consumidores de Eletrônicos dos Estados Unidos (CEA) 
desenvolveu o Padrão de TV Digital Closed Captioning, CEA/EIA-708-B (dezembro de 
1999), atualmente em utilização para a codificação de dados de legenda nos fluxos de 
transporte ATSC.  (Ver anexo.) 
 

A  FCC nos Estados Unidos preparou um Relatório e uma Instrução sobre a 
Exibição de Closed Captions em Receptores de TV Digital (FCC 00-259, 21 de julho de 
2000), que requer o apoio do padrão de legendas EIA-708 por fabricante e difusor digital 
em julho de 2002.   
 

Encontra-se em andamento o desenvolvimento de sistemas de autoria, codificação e 
decodificação que apóiem o closed captioning, mediante esforços cooperativos que incluam 
todos os  órgãos pertinentes relacionados com padrões e peritos industriais, inclusive a 
Subcomissão de Implementação do ATSC e o Grupo de Tecnologia T3, a Subcomissão de 
Sistemas de Dados de Televisão CEA R4.1, comissões SMPTE de engenharia, o Projeto da 
Estação de TV Digital e o National Center for Accessible Media (NCAM).  O closed 
captioning é também uma das atividades básicas associadas com os contínuos testes de 
compatibilidade codificador/decodificador (“plugfests”) patrocinados em conjunto pelo 
ATSC e o CEA.  
 

A fim de proporcionar à Anatel informações mais minuciosas sobre esse aspecto tão 
importante da televisão digital anexamos um documento, “Closed Captioning para TV 
Digital”, preparado por Gerry Field, diretor do Projeto de Acesso à TV Digital. 
 
Descrição em áudio 
 

A descrição em áudio é uma trilha adicional de áudio que acompanha uma 
radiodifusão de TV Digital que proporciona o programa principal de áudio misturado com a 
narração dos elementos visuais da imagem para pessoas cegas ou de visão reduzida.  Esse 
serviço teve como pioneiro o difusor público WGBH e vem sendo oferecido nas difusões 
analógicas públicas e comerciais nos Estados Unidos desde 1990.  
 

Com a tecnologia analógica existente, esse serviço é limitado a um único canal 
(SAP).  Um espectador cego ou de visão reduzida não pode receber a descrição em áudio 
com som estéreo.  Um difusor também deve escolher entre oferecer a descrição em áudio 
ou outro serviço, como tradução, no único canal disponível para esse objetivo. 
 

A família de padrões ATSC amplia sensivelmente a capacidade dos sistemas 
analógicos de descrição em áudio. 
 

Os padrões ATSC A/52 (áudio) e A/53A (televisão digital) definem o subsistema de 
áudio para radiodifusão digital e permitem múltiplos fluxos elementares de áudio, cada um 
deles transmitido pelo transporte via multiplex com um único pacote identificador (PID).  
Cada fluxo elementar de áudio pode também ser identificado por seu tipo de serviço, com 
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dois tipos de serviço principal e seis tipos de serviço associado.  Cada serviço associado 
pode ser identificado como associado com um ou mais serviços de áudio.  Cada fluxo 
elementar de áudio pode também ser identificado com um código relacionado a um idioma. 
 

Esse sistema flexível permite a transmissão simultânea de programas principais de 
áudio, descrição de áudio e áudio em múltiplos idiomas.  Cada um desses serviços de áudio 
pode ser transmitido em estéreo, matriz Dolby ou áudio surround de canal 5.1, mantendo o 
impacto total do programa de áudio. 
 

Considerando que cada serviço pode ser identificado com metadados relacionados, 
um espectador tem o benefício potencial de ser capaz de montar um recepetor com 
preferências personalizadas. Por exemplo, um cego ou deficiente visual poderia escolher a 
descrição em áudio como ajuste padrão e ouvir a trilha de descrição onde ela seja oferecida. 
 
A FCC emitiu recentemente regulamentação exigindo que os difusores comerciais 
analógicos passem a transmitir um número mínimo de horas de programação com descrição 
em áudio, a partir de abril de 2002. Nessa decisão, a FCC observou que consideraria 
exigências similares quanto a TV Digital em procedimentos futuros. 
 

O sistema ATSC é usado atualmente no apoio à descrição em áudio nas 
transmissões em TV Digital do Serviço de Radiodifusão Pública (PBS). Além disso, as 
atividades em paralelo com os esforços acima mencionados de closed caption desenvolvem 
métodos de codificação e decodificação também de serviços de descrição em áudio.  Os 
testes conjuntos de compatibilidade codificador/decodificador (plugfests) também 
incluíram experiências  bem-sucedidas de capacidade de descrição em áudio.  O WGBH 
National Center for Accessible Media (NCAM) vem desenvolvendo vários materiais de 
teste e proporcionando orientação nessa área. 
 

Para os serviços tanto de closed captioning quanto de descrição em áudio, caso o 
Brasil adote o Padrão ATSC, o ATSC está pronto a colaborar com a Anatel e difusores 
brasileiros para assegurar que esses serviços de vital importância sejam efetivamente 
distribuídos para atender às necessidades das pessoas portadoras de deficiências sensoriais 
no Brasil.  Esses serviços para os incapacitados representam outra área importante em que 
um enfoque coerente e integrado para todas as Américas ajudará a garantir essa capacidade 
e esses importantes benefícios a todas as pessoas no hemisfério e o Brasil está em posição 
única para assegurar a consecução dessa integração hemisférica, mediante a adoção do 
Padrão ATSC.   
 
G. Áudio multicanal 
 

Conforme mostra claramente o Relatório Integrado, os consumidores brasileiros 
atribuem grande importância à capacidade da HDTV e o alto nível de interesse já 
demonstrado pelos consumidores brasileiros se elevou ainda mais tão logo experimentaram 
a HDTV.  (Tabelas 3.1 e 3.2 do Relatório Integrado). Esses consumidores claramente 
esperam uma experiência com entretenimento de qualidade e foi exatamente para que isso 
pudesse ser proporcionado que o sistema ATSC de TV Digital foi planejado e otimizado. A 
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HDTV sempre foi a meta inicial e básica e ela tem o amplo apoio do equipamento 
disponível do ATSC.  
 

Um som de boa qualidade é parte fundamentalmente importante de uma experiência 
avançada de entretenimento e estamos convencidos, com base em nossa experiência, de que 
os consumidores que experimentam o som digital surround associado com a televisão 
digital certamente elevará sua importância como atributo desejável. O vídeo em formato 
DVD tornou-se muito popular em muitos países com explosivas taxas de crescimento. O 
DVD tem se tornando atualmente popular no Brasil, onde os aparelhos estão disponíveis 
por aproximadamente US$ 200.  Um fator importante na popularização do DVD é o som 
surround  do canal 5.1 proporcionado pelo áudio AC-3. O DVD oferece a mesma 
tecnologia AC-3, eficiente e de custos mínimos, incluída no sistema ATSC de TV Digital. 
O sistema  DirecTV DBS logo iniciará a transmissão em áudio AC-3 para seus 
consumidores brasileiros, levando até eles o som surround do canal 5.1.  À medida que os 
consumidores se acostumem com o sensível melhoramento de som oferecido pelo sistema 
AC-3, esperamos que o som surround multicanal alcance posição de destaque equivalente à 
da HDTV em termos de importância para o consumidor brasileiro.  A melhoria da 
experiência de entretenimento proporcionada pelo áudio multicanal ATSC ajudará a 
impulsionar a adoção da TV Digital no Brasil. 
 

O sistema de áudio AC-3 era originalmente um sistema patenteado da Dolby 
Laboratories, de início aplicado à indústria cinematográfica industrial.  Quando o som 
multicanal se tornou exigência do sistema HDTV nos Estados Unidos, a Dolby otimizou 
uma versão do AC-3 para essa aplicação.  A Dolby ofereceu o AC-3 ao ATSC para 
padronização e o ATSC adotou o sistema AC-3 como Padrão ATSC (A/52) em 1994.  Em 
1995, a norma  ITU-R adotou o sistema na Recomendação BS.1196.  Como é rotineiro 
entre os detentores de patentes associadas com tecnologia usada em padrões como vídeo 
MPEG, áudio MPEG, COFDM etc., a Dolby se comprometeu com o licenciamento aberto, 
razoável e não-discriminatório de qualquer patente essencial. 
 

Em 1996 o AC-3 foi adotado para o formato DVD.  Apesar de seu sistema de 
multicanal competidor MPEG-2 Layer II ter sido inicialmente escolhido para uso na versão 
do DVD no  Padrão PAL  625/50, esse padrão foi logo alterado para AC-3, a fim de que 
pudesse ser usado em todo o mundo.  (Uma vez que a especificação PAL DVD foi mudada 
para AC-3, o sistema de áudio multicanal MPEG-2 Layer II teve seu uso diminuído em 
todo o mundo.)   
 

O sistema AC-3 foi um padrão aberto por mais de sete anos e foi largamente 
implementado numa imensa gama de equipamentos e sistemas, inclusive LaserDisc, 
DirecTV e EchoStar DBS, além de aplicações DVB-T na Austrália, Singapura e Hong 
Kong.  Até este momento, com exceção do Padrão ATSC de TV Digital, essa ampla adoção 
do áudio multicanal AC-3 foi basicamente oferecido no contexto do vídeo SDTV. O áudio 
multicanal, no entanto, se tornará ainda mais importante à medida que aumente o mercado 
para programas e equipamento  de HDTV.  
 

A fim de proporcionar serviços de áudio para as pessoas portadoras de deficiência, o 
AC-3 disponibiliza vários modos de operação. Fluxos múltiplos de AC-3 podem ser 
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incluídos num fluxo de transporte ATSC, a fim de proporcionar serviços de áudio em 
múltiplas línguas e serviços para os deficientes auditivos e visuais.  O AC-3 também 
oferece uma variedade de funções especialmente desenhadas, como controle de alcance 
dinâmico e normalização do diálogo, as quais, quando adequadamente aplicadas,  podem 
eliminar a irritante variação de volume que infesta a atual transmissão de televisão.  Todos 
esses modos de operação e benefícios podem ser aplicados em trilhas sonoras em dois 
canais estéreo ou monofônicas, bem como em áudio multicanal.  
 
H. Serviços móveis  

 
Embora os serviços móveis não estejam entre as doze capacidades avaliadas pelas 

pesquisas de mercado da Anatel e a eles seja conferida apenas importância média na 
discussão dos elementos significativos de um sistema brasileiro (Seção 11 do Relatório 
Integrado), uma vez que esse tópico foi suscitado com freqüência na mídia brasileira e entre 
alguns radiodifusores, parece-nos adequado recapitular sucintamente nossos comentários 
anteriores sobre o assunto.   
 

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a prestação de qualquer tipo de serviço 
móvel de TV Digital acarreta trade-offs significativos em termos de dados de carga útil 
transmissível.  Além disso, as alegações de uma demanda considerável desses serviços não 
foram comprovadas.  Não é nem um pouco claro, por exemplo, que possa existir grande 
interesse em ver televisão na mínima tela que um telefone celular ou um dispositivo portátil 
poderiam proporcionar.  De fato, mesmo o acesso à Internet via telefones celulares não 
chegou a ser nem de longe popular como alguns esperavam, sugerindo talvez que a 
demanda do consumir com relação a esses serviços pode ser bastante limitada.  Além disso, 
conforme destaca o relatório CPqD, há numerosas preocupações quanto a segurança que 
devem ser consideradas quando se trata de radiodifusão para receptores móveis.   
 

De um ponto de vista técnico, para qualquer padrão de TV Digital, o maior 
problema existente na prestação de qualquer tipo de serviço móvel confiável é a rápida 
perda de sinal quando o veículo em movimento passa por algum obstáculo. Isso sugere que 
serviços móveis viáveis para a maioria das  aplicações de interesse pode exigir uma 
estrutura celular. Conforme foi discutido na Seção IV, isso envolveria uma infra-estrutura 
inteiramente diferente e suscitaria preocupações fundamentais com relação a políticas 
ambientais e públicas.   
 

Finalmente, e talvez mais importante, os trade-offs envolvidos com o serviço móvel 
significam que, se ele for prestado, será provavelmente usado apenas por um pequeno 
número de espectadores, ao mesmo tempo que limitará sensivelmente a quantidade e/ou a 
qualidade dos serviços disponíveis para uma população maior que se utiliza de receptores 
fixos ou portáteis. 
 

À parte essas preocupações, e conforme foi observado na Seção IV, o ATSC vem 
introduzindo melhoramentos no sistema de transmissão VSB, inclusive modos de 
transmissão mais potentes que possam apoiar a recepção móvel.   
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I. Acessibilidade dos serviços de TV Digital usando as TV analógicas existentes 
 

Para muitos consumidores brasileiros é essencial que possam obter muitos dos 
benefícios da televisão digital sem comprar um novo aparelho de televisão.  Isso é possível 
mediante o uso de sintonizadores que recebem os sinais digitais e exibem as imagens e as 
informações nas TV analógicas existentes.  Conforme foi explicado na Seção III, os preços 
de todos os tipos de produtos de TV Digital, inclusive desses sintonizadores, decrescem 
rapidamente. O uso desses sintonizadores será especialmente importante na posterior 
transição, a fim de permitir aos radiodifusores encerrar as radiodifusões analógicas sem 
cassar a franquia dos proprietários dos aparelhos de TV analógica remanescentes.  
Conforme foi registrado na Seção VI, acreditamos que a adaptação do Padrão ATSC 
ajudará consideravelmente a acelerar a queda dos preços desses conversores, colaborando 
para garantir a disponibilização de equipamento econômico para todos os consumidores 
brasileiros. 
IX. Modelo de negócio adequado às condições brasileiras  
 
Combinação das formas de utilização dos recursos tecnológicos para prover diversidade 
de programação e outros serviços de telecomunicações, atendendo às necessidades dos 
usuários e às exigências dos fatores relevantes de universalização e democratização de 
acesso à informação, competição, integração nacional e latino-americana, preservação da 
identidade nacional e regional. Aspectos relativos ao custo/benefício sob a ótica do 
consumidor, do produtor de conteúdo e do prestador de serviço. Requisitos de cobertura, 
recepção fixa, com antena interna, e móvel, canalização e reúso de freqüências.  
 
 
A. Políticas regulatórias que permitam ampla gama de modelos de negócios 
 

Com base em nossa experiência, acreditamos ser de grande importância enfocar a 
questão dos modelos de negócios de uma perspectiva que proporcione aos radiofusores a 
maior flexibilidade e escolha possíveis.  Em outras palavras, em vez de escolher a partir de 
uma lista específica de modelos de negócios, como as doze opções indicadas na Seção 5 do 
Relatório Integrador, recomendamos firmemente à Anatel que se concentre antes na adoção 
de um conjunto de políticas regulatórias e diretrizes que ofereçam aos radiodifusores 
grande flexibilidade na escolha dos serviços que desejem prestar.  Assim, nossos 
comentários se concentrarão nas políticas regulatórias que a Anatel deverá considerar, em 
vez de nos determos na escolha de qualquer  modelo específico de negócio descrito na 
Seção 5.  (Ver a Seção X  abaixo, em que discutimos políticas regulatórias específicas). 
 
 Conforme descreve a Seção III, o modelo dos Estados Unidos permite enorme 
flexibilidade e, diferentemente da maneira pela qual é resumido no relatório CPqD, não 
requer simplesmente a HDTV.  Ao contrário, conforme se observou anteriormente, com sua 
grande capacidade e flexibilidade de dados, usando o ATSC, o modelo americano 
proporciona HDTV, múltiplos programas de SDTV, serviços de projeção de dados e 
serviços interativos, bem como vários combinações desses serviços.  
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Dada a similaridade entre as situações da radiodifusão nos Estados Unidos e no 
Brasil, inclusive a necessidade de usar da maneira mais eficiente o espectro 
eletromagnético, o modelo de negócio dos Estados Unidos para televisão digital pode ser 
uma boa referência para consideração da Anatel, na medida em que avalia como melhor 
atender às necessidades do Brasil. 
 
 
B. Diversidade de programação versus a economia da televisão gratuita 
 

Ao considerar diferentes modelos de negócio, é importante considerar não apenas a 
capacidade técnica, mas também a realidade do mercado.  Por exemplo, dizer que um 
padrão de TV Digital é capaz de suportar múltiplos programas simultâneos de SDTV é 
muito diferente de um radiodifusor de fato ser capaz de transmitir esses múltiplos 
programas, especialmente num sistema de transmissão aberta.  Programas múltiplos de 
SDTV podem não ser atraentes para a televisão gratuita, uma vez que esse enfoque pode 
dividir a audiência do radiodifusor e, conseqüentemente, os lucros de publicidade, 
destruindo potencialmente a economia de produção do programa.  
 

Do mesmo modo, pode haver interesse no Brasil em acrescentar mais prestadores de 
serviços mediante a divisão dos fluxos de bits  de 19.4 Mbps disponíveis num único canal 
de 6 MHz, mas isso não significa necessariamente que novos e viáveis provedores de TV 
gratuita apareçam como num passe de mágica. Além disso, dividir desse modo os canais 
tornaria impossível melhorar a qualidade técnica da televisão gratuita pelo ar para HDTV.52  
Acreditamos firmemente que os radiodifusores devem receber um canal completo de 6 
MHz, a fim de que possam oferecer a HDTV, um serviço no qual os consumidores 
brasileiros demonstraram ter grande interesse.  Caso seja alocado um canal completo de 6 
MHz a cada radiodifusor, para ser utilizado como estação digital, a Anatel pode também 
querer exigir que seja transmitida uma quantidade mínima de HDTV. 

 
 

C. Integração 
 

Conforme foi discutido na Seção VI, acreditamos que a adoção do ATSC no Brasil 
seja equivalente a estabelecer o primeiro mercado hemisférico de TV Digital do mundo.  
Embora estejamos de acordo com as conclusões do relatório no sentido de que a adoção de 
um único padrão de TV Digital em toda a América Latina contribuiria para o intercâmbio 
mais efetivo de programas, equipamento, informação e tecnologia, recomendamos que o 
Brasil olhe além dos mercados do Mercosul, da América do Sul ou mesmo da América 
Latina e considere que essa mesma perspectiva favorece um padrão único de TV Digital 
para todas as Américas.  Um padrão hemisférico (de todas as Américas) de TV Digital 

                                                                 
52 Nesse sentido, chamamos a atenção para o método que o Reino Unido vem empregando na implementação 
da televisão digital. Em alguns casos, diferentes provedores oferecem serviços SDTV mediante o 
partilhamento de um único canal de transmissão. Isso significa que no futuro, sempre que um deles deseje 
oferecer um programa em HDTV, vários outros provedores terão de concordar em interromper suas 
transmissões.  Esse enfoque não oferece qualquer caminho prático para a introdução do serviço de HDTV, 
algo que os consumidores no Brasil têm na mais alta conta entre os benefícios da TV Digital. 
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proporcionaria benefícios interessantes para consumidores, radiodifusores, fabricantes e 
governos nas Américas, uma vez que promoveria maior acesso a uma gama mais ampla de 
produtos de TV Digital tanto profissionais como para o consumidor por preços menores, 
em toda a região, além do intercâmbio técnico e profissional acima referido. 
 

Conforme foi reconhecido no relatório, é geralmente aceito que quanto maior o 
mercado mais econômico será o equipamento.  Nesse sentido, todos os países das Américas 
esperam se beneficiar das economias de escala que um mercado hemisférico provocaria.  
Os países que mais se beneficiariam seriam os da América do Sul e Central. Por quê?  
Porque seriam capazes de tirar proveito de todas os benefícios inerentes acarretados por um 
mercado maior, como menores preços, maior número de opções e produtos de alta 
qualidade. Além disso, seriam capazes de tirar proveito dos já decrescentes preços do 
equipamento no mercado dos Estados Unidos – especialmente na medida em que se 
desenvolva a integração regional.   
 

Para avaliar os benefícios de um mercado hemisférico potencial de TV Digital, é 
melhor usar o número total de televisões em cada país como medida do mercado potencial, 
uma vez que todas as TV logo serão fabricadas com sintonizadores de TV Digital aberta, 
ainda que muitas delas estejam ligadas a serviços de cabo ou satélite.  De acordo com o 
relatório do CPqD, há pouco menos de 100 milhões de aparelhos de televisão em toda a 
América Latina, com exceção do México e de  Porto Rico.  Unificando o mercado da 
América Latina com o mercado dos Estados Unidos, de 250 milhões de aparelhos, os 
consumidores das Américas terão acesso mais rápido a receptores de TV Digital por preços 
comparáveis aos dos atuais aparelhos analógicos.  Por exemplo, uma televisão NTSC 
montada no Chile– com um mercado de televisão de apenas 3,5 milhões de aparelhos – 
custa cerca de 30% menos que o aparelho PAL-M montado no Brasil, com seu considerável 
mercado de 53 milhões de aparelhos.  Além disso, os menores preços dos componentes e 
do equipamento ATSC, obtidos com as economias de escala, incentivarão os investimentos 
na fabricação e na produção de conteúdos brasileiros e promoverão maiores gastos por 
parte do consumidor e o correspondente crescimento dos níveis de emprego e da atividade 
econômica.   
 

Na medida em que o hemisfério continua a considerar maneiras de aumentar e 
fortalecer o comércio da região, melhorando ao mesmo tempo a conectividade entre as 
nações das Américas, segundo o que foi declarado na Cidade de Québec, durante a Terceira 
Cúpula das Américas, é totalmente natural que venhamos a partilhar tecnologias para 
facilitar o intercâmbio de informações e de programação, bem como a criar oportunidades 
para aumentar o comércio entre nossos países.  Tampouco deve ser esquecido que milhões 
de latino-americanos fazem dos Estados Unidos seu lar. De fato, segundo o mais recente 
censo dos Estados Unidos, a população latino-americano/hispânica dos Estados Unidos é 
quase equivalente à população da Argentina e duas vezes a população chilena.  Desse 
modo, na medida em que os padrões de migração que vêm redesenhando o caráter de nossa 
região aumentam o significado da integração em termos de informação partilhada e acesso 
a bancos de dados e serviços, a necessidade de definir padrões comuns de comunicação 
torna-se essencial para todos as pessoas das Américas, onde quer que decidam residir.   
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D. Integração nacional e proteção das identidades regionais 
 

Conforme foi discutido numa seção anterior que considerou a questão da cobertura, 
o Padrão ATSC também garante a utilização mais eficiente do espectro, em comparação 
com outros sistemas, além de ser mais capaz de proporcionar suficientes designações de 
canais de TV Digital para todos os radiodifusores– uma consideração que integra o 
processo de tomada de decisão, dado o grande número de estações existentes no Brasil.  
Esse aspecto do Padrão ATSC ajuda a garantir a transmissão de programação local no 
contexto de um sistema de transmissão excelente e de custo mínimo.  Com o ATSC, um 
radiodifusor local pode transmitir programação local que seja pertinente ao seu mercado.  
Esse aspecto do sistema ATSC se harmoniza com os esforços do próprio Brasil de proteger 
a identidade nacional e de atender às necessidades locais.  Nessa condição, o ATSC é o 
sistema que melhor permitirá à Anatel fazer novas concessões de canais, a fim de atender a 
esse objetivo de política. 
 
 
E. Universalização e democratização do acesso à informação 
 

O Padrão ATSC de TV Digital é o mais promissor dos três padrões em 
consideração, em termos do uso da TV Digital para universalizar e democratizar o acesso à 
informação.  Há três razões básicas para isso:  1) menores custos operacionais e de 
equipamento; 2) maior escoamento de dados; e 3) melhor cobertura. 
 
Menores custos de equipamento 
 

Conforme foi observado na Seção V, estamos convencidos de que a adoção do 
sistema ATSC conduzirá a um acesso mais amplo dos brasileiros a equipamento de menor 
custo, seja  profissional ou seja para o consumidor.  Esse é certamente um fator importante 
para a democratização e a universalização do acesso, na medida em que os preços não 
devem impedir que certos segmentos da sociedade usufruam os benefícios da tecnologia.  
Seja nos bairros mais ricos, seja nas favelas, todos os brasileiros devem ter acesso aos 
benefícios da tecnologia digital, o que significa que o equipamento para o consumidor deve 
ser econômico e variado.  
 

Os brasileiros usufruiriam de menores preços com o equipamento ATSC por duas 
razões.  Em primeiro lugar, conforme foi exposto na Seção VI, a simples economia 
determina que quanto maior o mercado menor o preço. Adotando o Padrão ATSC, o Brasil 
assumiria a liderança no estabelecimento de um mercado hemisférico de produtos de TV 
Digital e, em conseqüência disso, os consumidores brasileiros teriam maior acesso a 
produtos menos dispendiosos, de melhor qualidade, especialmente os que tenham 
capacidade de decodificação de HDTV e de todos os formatos.  
 

Em segundo lugar, com a adoção do ATSC, o Brasil aderiria ao mercado de ATSC 
quando a curva de custos estivesse mais baixa.  As novas tecnologias sempre têm seu início 
marcado por preços mais altos, mas em seguida esses preços caem até se tornarem 
acessíveis ao grande público. Adotando o ATSC, os brasileiros teriam a possibilidade de 
tirar proveito de mais de dois anos de queda de preços do equipamento de TV Digital no 
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mercado dos Estados Unidos. Em compensação, a adoção de um sistema híbrido como o 8 
MHz DVB condenaria o Brasil a uma repetição das dificuldades que antes experimentou 
com o limitado mercado dos produtos PAL-M.  A escolha do sistema ISDB forçaria os 
consumidores brasileiros a suportar o impacto dos custos de implementação de um sistema 
que não será comercializado por pelo menos outros dois a três anos.  (Ver a Seção VI para 
maiores detalhes.) 
 
Maior capacidade de taxa de dados 
 

A capacidade do sistema ATSC de transmitir enormes quantidades de dados pelo ar 
oferece um meio poderoso de proporcionar às residências mais pobres maior acesso à 
informação, como programas interativos e de longa distância.  Além disso, a TV Digital 
oferece a promessa de uma plataforma de baixo custo para a transmissão de uma grande 
quantidade de conteúdo da Internet a cada lar em que exista um aparelho de televisão.  
Como aplicativo de radiodifusão, a TV Digital não oferece serviços de Internet de mão 
dupla, mas a quantidade de informação proveniente da Web que ela pode levar até essas 
casas é significativa.  Com sua grande carga útil, o ATSC pode enviar grande quantidade de 
informação diretamente às casas via televisão aberta. 
 
Cobertura 
 

Conforme foi observado na Seção II, e em outras exposições do ATSC à Anatel, o 
sistema  ATSC possui capacidade de cobertura bruta, para recepção tanto interna quanto 
externa.  Esse fato foi diversas vezes confirmado.  Mais recentemente, testes de 
radiodifusão nos Estados Unidos confirmaram que um sistema COFDM atenderia a menos 
espectadores do que o ATSC/VSB.  (Ver Seção II.)  Em países geograficamente grandes, 
como o Brasil e os Estados Unidos, há um fator muito importante.  Alcançar o maior 
número possível de pessoas, de todos os níveis socioeconômicos, requer cobertura bruta e 
receptores pouco dispendiosos – critérios atendidos pelo Padrão ATSC.  Assim, o ATSC 
ajuda a garantir que os benefícios da TV Digital alcancem o maior número possível de 
espectadores, colaborando para universalizar e democratizar o acesso aos serviços de TV 
Digital.  
 
 
F. Mais e melhores serviços sociais 
 

A TV Digital também oferece novas oportunidades econômicas e sociais.  Graças a 
sua arquitetura de 20 Mbps, o sistema ATSC oferece um meio efetivo de prestar 
importantes serviços e  de aumentar o acesso de pessoas à informação em todo o país por 
meio da televisão gratuita pelo ar.  Por exemplo, ao mesmo tempo que a programação de 
entretenimento está sendo transmitida, o ATSC pode prestar importantes serviços 
educacionais às áreas rurais desatendidas, melhores recursos de diagnóstico aos que 
trabalham na área da saúde e  importantes informações sobre o tempo ao público em geral.  
  

Os programas de educação a distâncias já em funcionamento no Brasil (ou seja,  TV 
Escola, Telecurso 2000) podem ser sensivelmente melhorados com o Padrão ATSC de TV 
Digital.  Com seu fluxo de bits de 20 Mbps, o ATSC confere a esses programas a 
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capacidade de transmitir CD inteiros de informação pelo ar sem qualquer custo para o 
usuário e de atingir várias classes ao mesmo tempo mediante a multidifusão de vários 
programas no mesmo canal de televisão.  O mesmo conceito de serviço pode ser usado para 
proporcionar ao público, via seus aparelhos de televisão, serviços sociais críticos, como 
informações sobre saúde, ou para transmitir importantes informações sobre o tempo, 
ajudando as pessoas a se prepararem para os desastres naturais antes de eles ocorrerem, 
salvando vidas e reduzindo os custos do atendimento de emergência.  
 

É muito importante reconhecer que a maior parte da infra-estrutura desses novos 
serviços já existe, uma vez que a penetração da televisão no Brasil é em torno de 90%, 
muito adiante dos computadores e mesmo dos telefones.  Em outras palavras, conteúdos da 
Internet e outras informações importantes que podem ajudar a melhorar a educação, a saúde 
e o bem-estar geral da população brasileira podem ser oferecidos a milhões de cidadãos que 
não possuem um computador ou um telefone.  Além disso, proporcionando uma plataforma 
de baixo custo para a transmissão de conteúdos da Internet, a TV Digital pode aumentar 
sensivelmente a conectividade no Brasil, inclusive nas casas mais pobres, que mais 
provavelmente usarão sintonizadores de baixo custo com as TV analógicas existentes.  
 
 
G. Planejamento e concessão de canais., preenchimento de lacunas e reutilização de 

freqüência 
 

Ao selecionar um sistema de transmissão de TV Digital, acreditamos que seja 
essencial incluir avaliações da viabilidade do planejamento de canais como parte integrante 
do processo de decisão.  Julgamos que as vantagens do sistema ATSC/VSB em canal 
adjacente, co-canal e interferência “taboo”, que são demonstradas pelos dados da Abert/Set, 
terão considerável impacto positivo na capacidade do Brasil de proporcionar um número 
adequado de concessões de canal de TV Digital num espectro já superlotado com as 
transmissões analógicas. Conforme foi detalhado na Seção II, em comparação com outros 
sistemas, o ATSC assegura uma utilização de espectro mais eficiente e é mais capaz de 
proporcionar um número suficiente de concessões de canais para todos os radiodifusores 
existentes – consideração que faz parte do processo de tomada de decisão, dado o grande 
número de estações existente no Brasil.  Além disso, conforme é descrito na Seção II, com 
o Padrão ATSC Standard, on-channel repeaters e outras técnicas de reutilização de 
freqüência estão disponíveis para preencher as lacunas nas áreas de cobertura da TV 
Digital.   
 
 
H. Recepção móvel 
 

Conforme foi discutido na Seção IV-D, a possibilidade da prestação de serviços de 
TV Digital para usuários e espectadores móveis suscita questões e escolhas complicadas 
que podem provocar controvérsias.  Os desafios de proporcionar um serviço móvel de 
qualidade são muito amplos.  Há dúvidas sobre o verdadeiro desempenho em toda uma área 
urbana.  As demonstrações no Rio de Janeiro e os testes em São Paulo foram realizados em 
vias extremamente limitadas, não representativas de toda uma área urbana. Além disso, as 
demonstrações recentes no Rio, que alegadamente mostraram transmissões simultâneas e 
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móveis em HD utilizando o sistema ISDB, usaram configurações de sistema com taxas de 
FEC impraticávelmente altas, a fim de atingir a taxa de dados suficiente.  Esses modos de 
altas taxas de dados são extremamente frágeis e não poderiam ser usados num sistema 
prático e real de recepção móvel ou fixa.  Conforme declaramos acima, diante de todas 
essas questões, a Anatel não deveria dar grande crédito à idéia de adoção  imediata de 
serviços móveis, independentemente da plataforma de TV Digital que venha a adotar, nem 
deveria atribuir grande peso à alegada capacidade dos sistemas ISDB ou DVB de manter 
serviços móveis. 
 
 
X. Modelo de transição da tecnologia analógica para digital  
 
Inicio do período de transmissão voluntária, carência para início da transmissão 
obrigatória, progressividade da transmissão digital em termos de programação diária, de 
regionalização geográfica, de utilização de novas tecnologias e de prestação de outros 
serviços, diferenciação entre os critérios aplicáveis às estações geradoras e 
retransmissoras, prazo total de transmissão simultânea, dentre outros.   
 

Na Seção 12.2 do Relatório Integrado, o CPqD descreve um plano de transição para 
a conversão da transmissão analógica para a TV Digital, observando que o plano proposto é 
bastante similar ao que foi adotado em outros países, inclusive nos Estados Unidos.  
Consideramos excelente o plano proposto e gostaríamos de apresentar a seu respeito os 
seguintes comentários. 
 
Exigências para a transmissão simultânea 
 

O Relatório Integrado admite que o mesmo conteúdo do canal analógico seria 
também necessariamente transmitido simultaneamente53 no canal digital, talvez junto com 
outros conteúdos e informações.  Conforme foi anteriormente discutido na Seção III, isso 
não é exigido nos Estados Unidos e acreditamos que seria uma restrição desnecessária e 
contraproducente que a Anatel imporia aos radiodifusores brasileiros. Um dos maiores 
desafios para a promoção de uma transição rápida e bem-sucedida para a TV Digital é a 
garantia de que programas inovadores e outros conteúdos sejam apresentados no canal 
digital, a fim de motivar os consumidores a investir em receptores digitais ou em 
sintonizadores. Pelo menos nos primeiros anos da transição, poderia ser desnecessariamente 
restritivo insistir que os mesmos programas disponíveis no canal analógico estejam 
disponíveis também no canal digital.  De fato, se a única programação no canal digital é a 
mesma já existente no canal analógico, e a programação digital não é oferecida em HDTV, 
haverá pouco incentivo, se é que haverá algum, para que os consumidores invistam em 
receptores digitais ou em sintonizadores. 

                                                                 
53 Simulcast significa a transmissão coincidente de uma programação idêntica pelos radiofusores de canais 
tanto analógicos quanto digitais.  Essa definição não deve ser confundida com o outro significado de 
transmissão simultânea também usado na Seção 12.2, que se refere à situação das radiodifusões de qualquer 
conteúdo que estejam sendo transmitidas nos canais tanto analógicos quanto digitais durante um período de 
transição de vários anos.  Nessa última acepção, a transmissão simultânea  seria interrompida no final da 
transição quando os sinais analógicos desaparecessem e o espectro para eles utilizado fosse recuperado pela 
Anatel. 
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É importante compreender que com o Padrão ATSC todos os receptores de TV 

Digital também são capazes de receber transmissões analógicas de radiodifusão.54  Isso 
assegura aos consumidores que não terão de possuir dois aparelhos de televisão lado a lado, 
a fim de ver os programas transmitidos nos canais analógico e digital. 
 

Nos Estados Unidos, o FCC decidiu introduzir gradativamente as exigências de 
transmissão simultânea, até o final do período de transição, a fim de garantir que conteúdos 
específicos nos canais analógicos não impedisse o retorno das freqüências analógicas no 
final da transição.  Se a Anatel tem o mesmo objetivo de acelerar o retorno das freqüências 
analógicas, de modo que esse espectro possa ser designado novamente para outros serviços 
de TV ou para outros serviços de comunicação sem fio, recomendaríamos que as exigências 
de transmissão simultânea fossem gradativamente retiradas no final da transição, 
analogamente ao que ocorreu nos Estados Unidos.   
 
Obrigações quanto a programação  
 

O Relatório Integrado, em sua Seção 12.2, corretamente destaca que a determinante 
de maior importância para o sucesso da televisão digital é a disponibilidade de 
programação e de outros aplicativos, em oposição à tecnologia de transmissão.  
Concordamos enfaticamente.  Na realidade, diz-se freqüentemente que os três aspectos 
mais importantes da televisão digital são conteúdo, conteúdo e conteúdo.  Desse modo, o 
plano proposto, durante a fase de transmissão compulsória, obrigaria os radiodifusores a 
transmitir pelo menos três horas (diárias, supomos) “na qualidade estabelecida (HDTV, 
EDTV ou SDTV)”.   
 

Esse plano é de algum modo diferente do plano dos Estados Unidos, e talvez 
melhor, se a qualidade estabelecida for EDTV ou HDTV.  Conforme foi explicado na 
Seção III desses comentários, o plano americano consiste essencialmente em exigir a 
qualidade SDTV como mínimo, mas para os mesmos horários em que os sinais analógicos 
são emitidos, o que acontece tipicamente durante 18 ou 24 horas por dia.  O problema do 
enfoque dos Estados Unidos é que os radiodifusores, pelo menos até o momento atual da 
transição, transmitem apenas um programa na qualidade SDTV, geralmente o mesmo 
programa disponível em seus canais analógicos. Isso não oferece qualquer incentivo para 
que os consumidores comprem novos receptores ou sintonizadores.  Se a Anatel estabelecer 
um nível de qualidade de EDTV ou HDTV, haverá imediatamente um incentivo para que 
os consumidores mudem para a televisão digital, porque pelo menos durante algumas horas 
por dia imagens de alta resolução estariam disponíveis, ainda que o conteúdo fosse idêntico 
ao apresentado no canal analógico.   
 

Na realidade, a Anatel pode desejar estabelecer  como nível de qualidade pertinente 
a HDTV.  Conforme se observou na Seção VIII, a HDTV é a característica da TV Digital 
mais desejada pelos consumidores brasileiros. Além disso, para prestação de serviços para 

                                                                 
54 O FCC não adotou isso como exigência regulatória formal, talvez porque os fabricantes de receptores 
tenham deixado claro que não tinham interesse em que fosse feito desse modo, independentemente de 
qualquer exigência regulatória. 
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os receptores fixos pelo menos, que representarão sempre a grande maioria dos 
espectadores de TV Digital, a HDTV é o único serviço de TV Digital que exige a 
concessão de um canal completo de 6 MHz para cada radiodifusor.  Se os radiofusores 
oferecessem tão-somente os níveis de qualidade da SDTV, seria desnecessário atribuir um 
canal completo de 6 MHz a cada um deles.  Em vez disso, quatro ou mais radiodifusores 
poderiam partilhar o mesmo fluxo associado com um único canal de 6 MHz e a Anatel 
poderia conceder os outros canais disponíveis a novos provedores de serviço em TV Digital 
ou poderia recuperar a maior parte do espectro de TV para outros objetivos.  Naturalmente, 
não recomendamos essa postura, que encerraria permanentemente os radiodifusores e 
espectadores brasileiros num serviço tecnicamente inferior, de segunda classe.  Seria como 
se os espectadores brasileiros tivessem de ver televisão em preto e branco, enquanto o resto 
do mundo (exceto talvez a Europa) a visse a cores.  Estabelecendo a HDTV como nível de 
qualidade, a Anatel estaria efetivamente exigindo três horas por dia de programação em 
HDTV, o que constituiria um avanço em direção à garantia de que os consumidores seriam 
incentivados a investir em receptores de TV Digital ou em sintonizadores.55   
 

Como variação dessa proposta, a Anatel poderia exigir a alta definição ou outros 
conteúdos no canal digital, de modo que, de uma maneira ou de outra, houvesse algo para 
motivar os consumidores a mudarem para a televisão digital. 
 

Se a Anatel de fato estabelecer a HDTV como nível definitivo de qualidade, não 
recomendamos que se exija das estações que aumentem gradativamente suas transmissões 
até que 100% de sua programação esteja finalmente nesse nível de qualidade.  Acreditamos 
que isso reprimiria indevidamente os radiodifusores em sua capacidade de proporcionar 
outras combinações inovadoras de serviços de TV Digital, como canais múltiplos de 
SDTV, pelo menos durante algumas horas por dia.  Acreditamos fazer sentido que a Anatel 
tome providências no sentido de assegurar que os espectadores tenham uma chance de ver e 
avaliar a HDTV, mas, uma vez que isso seja assegurado, acreditamos que o mercado 
competitivo orientará os radiodifusores no desenvolvimento de pacotes de serviços de TV 
Digital mais atraentes e inovadores.   
 
Outras exigências para a transição 
 

Recomendamos que a Anatel adote um plano de transição similar ao adotado pelo 
FCC, dos Estados Unidos, segundo o qual as grandes estações nas maiores cidades seriam 
obrigadas a iniciar primeiro a transição e às estações menores seria concedido mais tempo 
para o início de suas transmissões digitais.  Se o Padrão ATSC for adotado, uma vez 
concluídos o planejamento dos canais e a concessão das freqüências para suas estações 
digitais, a transição poderia ser rapidamente iniciada, uma vez que as modificações na 
concepção dos receptores de ATSC de TV Digital seriam mínimas—essencialmente as 

                                                                 
55 Conforme foi explicado na Seção III, o FCC não exigiu qualquer quantidade mínima de HDTV, mas a 
maioria das redes de radiodifusão dos Estados Unidos se comprometeram junto ao FCC e ao Congresso no 
sentido de proporcionar serviços de HDTV e líderes chave do Congresso deixaram claro que esperam que os 
radiodifusores ofereçam a HDTV. 
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exigidas para transmissões analógicas em PAL-M em vez de em NTSC.56  As estações 
menores aprenderiam da experiência das maiores e tirariam proveito de custos menores, na 
medida em que o custo dos equipamentos necessários continuaria a decrescer.  Se a  Anatel 
adotar o Padrão ATSC, acreditamos que o processo de transição possa ser feito rapidamente 
no Brasil, mais rapidamente até do que nos Estados Unidos, uma vez que os preços dos 
equipamentos de produção e do consumidor foram já sensivelmente reduzidos nos últimos 
dois anos e meio, desde o lançamento da TV Digital nos Estados Unidos. 
 

Uma vez mais, em analogia com a situação dos Estados Unidos, recomendamos que 
a Anatel concentre suas exigências de transição inicialmente nas principais estações 
geradoras de transmissão e  que somente mais tarde imponha às estações retransmissoras 
exigências quanto a  elaboração.   
 

Com relação à conclusão da transição, recomendamos que a Anatel estabeleça um 
cronograma para o encerramento das transmissões analógicas em coerência com as demais 
exigências que venha a adotar.  Se o Padrão ATSC for adotado, acreditamos que a maior 
disponibilidade e os menores preços do equipamento ATSC de recepção favoreçam uma 
transição muito mais rápida, embora devamos rapidamente acrescentar que a 
disponibilidade de programação atraente em HDTV ou de outras programações e 
aplicativos digitais seja pelo menos tão importante quanto os baixos preços dos dispositivos 
na consecução de uma transição rápida.  De qualquer modo, a Anatel deve estabelecer 
metas para a conclusão da transição e então avaliar o progresso feito no sentido de alcançar 
essas metas, ajustando, conforme seja necessário, o cronograma de transição.   
 
XI. Conclusão 
 

Ao oferecer esses extensos comentários, o ATSC empenhou-se em apresentar todos 
os fatos e percepções pertinentes, frutos de nossa experiência na área de televisão digital, 
bem como a ampla experiência dos Estados Unidos na implementação do Padrão ATSC.  
Acreditamos que essa experiência será benéfica tanto para a Anatel quanto para os 
radiodifusores, fabricantes e especialmente para os consumidores no Brasil. De posse 
dessas informações, confiamos que a Anatel chegará à melhor decisão, a que melhor atenda 
às necessidades do Brasil, na ousada tarefa de transferir seu sistema de televisão para o 
mundo digital. A indústria de radiodifusão do Brasil deve proceder à conversão da 
tecnologia analógica para a digital o mais rapidamente possível, a fim de levar ao povo 
brasileiro os enormes benefícios da televisão digital e de liberar espectro para apoiar a 
crescente estrutura de novos serviços sem fio, que proporcionarão nos anos e décadas 
vindouros crescimento e desenvolvimento econômico.  O fato é que a imensa gama de 
possíveis benefícios a serem alcançados com a introdução da TV Digital pede que se 
caminhe nessa direção mais rapidamente. 
 

Empenhamo-nos nas páginas precedentes em demonstrar que o Padrão ATSC de TV 
Digital proporciona a melhor plataforma para analisar as muitas questões que a Anatel 

                                                                 
56 Conforme foi observado na Seção V, muitos  dos atuais fabricantes de TV no Brasil já produzem e 
comercializam produtos ATSC de TV Digital nos Estados Unidos.  Essas companhias e outras poderiam 
rapidamente modernizar suas instalações no Brasil para a fabricação de produtos ATSC de TV Digital.  
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deverá resolver a fim de assegurar uma transição rápida e bem-sucedida para a televisão 
digital. A maneira de o Padrão ATSC enfrentar essas questões pode ser resumido da 
seguinte maneira: 
 

1. Para maximizar a eficiência do uso do espectro eletromagnético, o ATSC 
proporciona a melhor combinação de cobertura bruta e proteção contra 
interferência, o que permitirá à Anatel conceder a cada radiodifusor um segundo 
canal para a transição para a radiodifusão digital.  Isso dará a cada radiodifusor a 
oportunidade de utilizar o máximo possível a arquitetura de sem fio de 19.4 Mbps 
que pode ser assegurada num canal de 6 MHz. 

 
2. Para permitir aos radiodifusores competir de maneira mais efetiva com as demais 

mídias de prestação de serviços, e a fim de assegurar que a televisão gratuita pelo ar 
continue a ser uma vibrante fonte de informação e entretenimento, o Padrão ATSC 
oferece aos radiodifusores todas as condições necessárias para ter sucesso com as 
ondas aéreas nos anos e décadas vindouros. Dentre outras, podemos citar: 
 

• Melhor capacidade de cobertura, com os menores preços de equipamento, os 
menores custos operacionais e os menores de conversão para a operação 
digital. 

• Maior taxa de dados num mundo em cada bit é importante para a prestação 
de novos serviços. 

• Maior proteção contra interferências dos sinais adjacentes analógicos e 
digitais e melhor capacidade de conciliação das concessões de canais para 
todos os radiodifusores. 

• Total flexibilidade para a oferta de combinações de HDTV, multicasting 
SDTV e uma gama ilimitada de serviços de informação. 

• Condições plenas de proporcionar guias de programação eletrônica, 
instrumentos de navegação, acesso condicional, conteúdo segmentado por 
mercado, serviços destinados a pessoas portadoras de deficiência, acesso a 
conteúdos da Internet e aplicativos interativos. 
 

3. O ATSC oferece a mais ampla gama de equipamentos para o consumidor a partir 
do maior número de fornecedores pelos melhores preços. Alinhando-se ao mercado 
de TV Digital da América do Norte, o qual está em rápido e contínuo 
aperfeiçoamento, o Brasil poderá aumentar ainda mais as economias de escala que 
assegurarão uma ampla variedade de produtos de 6 MHz de qualidade pelos 
menores preços possíveis––algo que nenhum outro padrão pode oferecer ao 
mercado brasileiro de televisão. 

 
4. A adoção do Padrão ATSC garantirá os maiores mercados possíveis para a 

sofisticada indústria de fabricação de televisão do Brasil, colocando o país em 
melhor posição para fornecer grande parte do equipamento de TV Digital para o 
consumidor e evitando a criação de barreiras que impediriam o potencial brasileiro 
de exportação. A adoção do DVB, assim como ocorreu com o PAL-M, isolaria o 
Brasil num padrão específico, enquanto a adoção do ISDB significaria pedir ao 
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consumidor brasileiro que aceitasse a tarefa árdua de diminuir os preços em 
benefício dos consumidores japoneses, sem qualquer perspectiva de exportação 
para o Japão.  De fato, somente o ATSC oferece ao Brasil a oportunidade de 
expandir seu mercado, nele incluindo todos os países das Américas. 

 
5. Para acelerar a transição brasileira, a adoção do ATSC proporciona acesso imediato 

a uma riqueza de informação e experiência acumuladas nos últimos 14 anos no 
planejamento e execução de processos de transição para a radiodifusão digital 
terrestre.  Essa experiência é altamente relevante para o Brasil, uma vez que Brasil 
e Estados Unidos possuem indústrias de radiodifusão muito similares.  O ATSC e 
seu impressionante rol de membros multinacionais, bem como a FCC, dos Estados 
Unidos, estão preparados para colaborar com a Anatel e a comunidade brasileira de 
radiodifusão, a fim de partilhar essa experiência e de apoiar a bem-sucedida 
transição do Brasil para a radiodifusão digital de televisão. 

 
6. O ATSC demonstrou a flexibilidade e a margem de manobra necessárias para o 

desenvolvimento de melhoramentos destinados a enfrentar os novos aplicativos que 
surgem e suplanta as alternativas ao oferecer um ambiente aberto de que as 
entidades brasileiras podem participar plenamente, no sentido de orientar futuros 
desenvolvimentos. Uma vez mais, o ATSC tem interesse no estabelecimento de 
uma parceria a longo prazo com o Brasil, a fim de assegurar que as necessidades 
dos radiodifusores, fabricantes e consumidores brasileiros possam ser suplantadas 
por meio de nossas atividades transparentes e da educação e apoio que 
proporcionamos na fase de transição.  

 
Em resumo, o ATSC oferece as melhores soluções para os vários aspectos a serem 

atendidos para garantir uma vigorosa indústria de televisão no Brasil.  Examinados esses 
fatos minuciosamente, confiamos que a Anatel chegará à mesma conclusão—conclusão 
essa reafirmada neste mesmo ano pela indústria de radiodifusão e pela FCC, com base nos 
mais extensos testes e análises comparativos jamais realizados no mundo.   
 

Finalmente, em virtude de seu tamanho e  de sua influência, o Brasil encontra-se em 
posição singular para exercer a liderança da região. Ao adotar o Padrão ATSC, o Brasil 
pode garantir que um único padrão de transmissão de TV Digital seja usado em todo o 
hemisfério, o que trará  grandes economias de escala para todos os países das Américas.  O 
estabelecimento de um único mercado de televisão digital de mais de 800 milhões de 
pessoas, que certamente acompanhariam a decisão brasileira em favor do ATSC, trará 
consideráveis benefícios para os radiodifusores, fabricantes e consumidores de todos os 
países do hemisfério.   
  

Estamos convencidos de que o sistema ATSC é o melhor padrão para as Américas em 
geral e para o Brasil em particular. Caso o Brasil venha a adotar o Padrão ATSC, daremos 
nosso pleno e contínuo apoio à Anatel, com ela colaborando em tudo que esteja ao nosso 
alcance para ajudar a garantir uma transição rápida e bem-sucedida para os serviços de 
televisão digital.   
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Por todas essas razões, o Advanced Television Systems Committee respeitosamente insta 
a Anatel a que adote o Padrão ATSC de TV Digital nas transmissões digitais terrestres de 
televisão no Brasil.   
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
s/Robert K. Graves 
 
 
Robert K. Graves 
Presidente 
Advanced Television Systems Committee 
 
18 de junho de  2001 
 
 
Anexos: 

• Appendice A:  Comentários do ATSC sobre o “Relatório de Análise dos Testes de Laboratório e de 
Campo dos Sistemas de TV Digital Realizados no Brasil” do CPqD  

• DTV Guide, May 2001 
• “Closed Captioning for DTV,” Gerry Field, Manager, DTV Access Project, June,2001. 
• DTV Closed Captioning Standard, CEA/EIA-708-B (December 1999) 
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APÊNDICE A 
 

Comentários do ATSC sobre o  
“Relatório de Análise dos Testes de Laboratório e de Campo 
 dos Sistemas de TV Digital Realizados no Brasil” do CPqD 

 
 

O presente apêndice apresenta comentários detalhados sobre o Relatório de Análise 
dos Testes do CPqD, abrangendo a análise de testes tanto de laboratório quanto de campo 
realizados pelo Grupo Set/Abert. Estes comentários complementam os apresentados na 
Seção II e têm por objetivo destacar discrepâncias ou irregularidades que observamos nos 
procedimentos usados na coleta e análise dos dados dos testes e oferecer nosso próprio 
entendimento e interpretação dos dados.  
 
 
3.1 Interferência em PAL-M 
 

As tabelas de interferência do Teste 2.1 implicam que o ISDB é o melhor sistema 
em termos de interferência em PAL. Acreditamos que esses números são equivocados. Os 
dados constantes da Seção 5.1 (Potência de Pico) mostram que o ISDB tem a mais alta 
relação entre as potências de pico e média. Essa medição não-subjetiva significa que o 
ISDB será o pior em termos de visibilidade em um sinal analógico, seguido pelo DVB, 
sendo que o ATSC apresenta o melhor desempenho. Na realidade, as curvas do Teste 2.6 
mostram que o ATSC de fato tem o melhor desempenho com relação a interferência em 
PAL, seguido pelo DVB, que praticamente empata com o ISDB. 
 

Os dados do Teste 2.1 em azul nas Figuras 3.1.2 a 3.1.7 evidenciam que no Teste 
2.1 de recepção fixa, o sistema ATSC foi julgado cerca de 1 dB pior do que o evidenciado 
pela curva gerada a partir de uma faixa de relações sinal-ruído e que o sistema ISDB − que 
foi medido meses mais tarde − foi julgado cerca de 2 dB melhor do que o evidenciado pela 
curva gerada a partir de uma gama de relações sinal-ruído. Essa discrepância pode ser 
explicada pela dificuldade de rastrear medições subjetivas realizadas com meses de 
distância no tempo uma da outra. Esta interpretação é coerente com outras medições 
realizadas em todo o mundo, que evidenciam que o ATSC apresenta uma superioridade de 
2 a 3 dB em termos de interferência em canais de TV analógica. 
 
 
3.2 Interferência de PAL-M 
 

Concordamos que o sistema ATSC tolera significativamente mais interferência da 
TV analógica do que os outros sistemas com taxas de dados comparáveis. 
 

O modo DVB com relação FEC=2/3 na verdade não pertence a essa comparação, 
uma vez que oferece uma taxa de dados mais baixa.  
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3.3 Interferência de TV Digital-em-TV Digital 
 

Concordamos que o sistema ATSC é tipicamente 4 dB melhor do que os outros em 
termos de interferência de TV Digital-em-TV Digital. 
 
 
3.4 Interferência CW 
 

Esse tipo de interferência não parece ser objeto de muita preocupação no Brasil, 
uma vez que o sistema que obteve os melhores resultados nesse particular não produziu os 
melhores resultados no campo. 
 

Discordamos do comentário de que um sistema que pode operar em baixo nível de 
potência implica um sistema que é menos robusto à interferência de portadora. O sistema 
ATSC certamente podia ser operado a níveis de potência mais altos, se necessário, para 
proporcionar proteção contra portadoras espúrias, ilegais. Entretanto, os testes de campo 
evidenciam uma ocorrência desprezível desse tipo de interferência (como seria natural 
esperar), o que reforça o argumento em prol do uso do sistema que apresenta o melhor 
desempenho nas condições de campo e nos níveis de potência que foram testados. 
 
 
3.5 Ruído Impulsivo 
 

O gráfico 3.5.2 apresenta duas situações. Primeiro, no lado direito do gráfico, os 
sistemas estão se aproximando de seu limiar de ruído branco. Em última instância, uma vez 
que todas as curvas se aproximam de seus limiares, o sistema ATSC proporciona o melhor 
desempenho. Em segundo lugar, à esquerda do gráfico, onde as larguras de pulso são iguais 
de 100 a 200 µS, dois dos sistemas apresentam um ponto de ruptura. Nesse particular, os 
sistemas ATSC e ISDB apresentam desempenho significativamente melhor devido a seus 
entrelaçadores (interleavers). Todos os modos DVB apresentam uma deficiência muito 
óbvia em sua capacidade de tratar impulsos de curta duração. 
 
 
3.6 Limiar de Ruído Branco 
 

O ATSC mostra uma clara vantagem de 4 dB. 
 
 
3.7 Multipercursos Estáticos 
 

Esses resultados mostram melhorias na capacidade de tratamento de ecos do 
ATSC com os receptores de geração mais recente. Especificamente, o gráfico 3.7.2 
evidencia que o Chip S é capaz de cancelar ecos com duas vezes o comprimento dos 
tratados por receptores de geração anterior e vários exemplos de tratamento de ecos 
de 0 dB. 
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Os canais de simulação de multipercurso selecionados para os testes de laboratório 
não são representativos das condições que prevalecem no mundo real no Brasil, uma vez 
que atribuem um forte peso a ecos intensos. Se essa fosse a interferência dominante no 
campo, então o modo DVB 2k, 3/4, 1/16 e o DVB 8k, 3/4, 1/16 teriam apresentado 
resultados de testes de campo semelhantes. Na realidade, os gráficos 4.2.22 e 4.2.23 
apresentam resultados muito diferentes. Isso indica que as interferências de campo 
dominantes na região de São Paulo onde os testes forma realizados são ecos longos 
(benefício DVB 8k ), e não ecos intensos. 
 

Para ilustrar o problema de se permitir múltiplos re-testes em diferentes locais, 
podemos considerar o efeito de diferentes otimizações de projeto. Se tivéssemos de aceitar 
a noção de atribuição de notas base nos “melhores” dados obtidos em várias visitas aos 
locais de teste, o sistema ATSC trataria todos os ecos mais fracos do que 2 dB e mais curtos 
do que 42 µS, bem como a maioria dos ecos de até 0 dB. Esta conclusão se fundamenta nos 
melhores resultados do gráfico 3.7.2. De modo semelhante, se pegarmos o melhor resultado 
de cada teste de laboratório para cada receptor, demonstraríamos um desempenho do 
receptor que é melhor do que o de qualquer equipamento existente. A conseqüência lógica 
disso é o fato de que o uso de dados da melhor medição de diversos receptores em 
diferentes locais fornece uma resposta com base em diferentes otimizações de receptores. 
Todas as otimizações não existem em um único receptor. Portanto, os resultados do melhor 
receptor não existirão todos simultaneamente e os resultados não podem ser usados para 
uma projeção confiável do desempenho. De modo semelhante, visitas repetidas usando-se 
um receptor geram uma variedade de resultados com base na variância do sinal recebido. O 
“melhor” resultado não é representativo do sinal esperado no local, mas sim o sinal de mais 
fácil recepção naquele local. 
 
 
3.8 Multipercursos Dinâmicos 
 

Para condições de recepção doméstica, situação para a qual os receptores ATSC 
foram otimizados, os multipercursos dinâmicos que mudam a velocidades superiores a 
vários ciclos por segundo (Hz) não são relevantes. Se fosse o caso, com base nos gráficos 
3.8.5 e 3.8.6, o DVB 8k teria desempenho muito pior do que o DVB 2k, mas não é o que 
acontece.  
 
 
3.9.2 Sinal Mínimo 
 

O gráfico 3.9.1 evidencia que os receptores ATSC/VSB funcionam com sinais mais 
fracos do que os receptores COFDM, mesmo com um sintonizador VHF/UHF de ampla 
gama. O uso de um sintonizador exclusivamente UHF no receptor ATSC melhoraria ainda 
mais seu desempenho com sinal fraco. 
 
3.9.3 Limiar Fraco  
 

O gráfico 3.9.2 evidencia que o sistema ATSC mantém sua vantagem em termos de 
limiar portadora-ruído mesmo com sinais mais fracos. 
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3.9.4 Relação Potência de Pico – Potência Média 
 

O gráfico 3.9.10 exibe uma nítida vantagem de 2 dB a favor do sistema ATSC. 
 
 
3.10 Simulação de Sistema 
 

A título de referência, remetemos o leitor a um estudo de cobertura realizado por 
Jules Cohen, um engenheiro profissional altamente respeitado, em um mercado 
congestionado dos Estados Unidos (Cidade de Nova Iorque). Esse estudo fundamentou-se 
nos parâmetros de desempenho na presença de interferência derivados dos testes de 
laboratório brasileiros da Set/Abert e foi incluído no Apêndice F aos comentários 
apresentados pela Zenith Electronics à Anatel em 31 de julho de 2000. O estudo evidencia 
que o sistema ATSC/VSB proporciona mais estações com maior cobertura do que o 
DVB/COFDM. Na realidade, em comparação com o VSB, uma mudança para o COFDM 
resultaria na perda de 1.970.000 telespectadores das estações de TV digital pretendidas. 
Além disso, causaria interferência em outras estações digitais, afetando mais 7 milhões de 
telespectadores e mais interferência em estações analógicas, afetando mais 1 milhão de 
telespectadores.  
 
 
4. Testes de Campo 
 

Nesse  relatório, a análise do CPqD se baseia na margem, não na taxa de erro. 
Concordamos que isso é melhor do que os critérios arbitrários de aprovação/reprovação da 
taxa de erros. Entretanto, parece que essa análise do CPqD se baseia nos “melhores” dados. 
Conforme explicado acima, acreditamos que a prática de revisitar locais críticos e escolher 
“a dedo” os melhores dados obtidos nesses locais introduz um viés não-representativo nos 
resultados. Uma vez que as condições mudam ao longo do tempo, revisitar pontos críticos 
gera uma distribuição dos resultados. Usar unicamente os melhores dados dessa 
distribuição é prática cientificamente infundada. 
 

A análise do “Experimento 1” é um exercício se para demonstrar que os ecos 
degradam o sistema ATSC mais do que o sistema DVB baseado nos “melhores” dados não-
estatísticos de 124 pontos de teste. 
 

O gráfico 4.2.8 mostra que as degradações de campo tiveram um efeito “mais forte” 
sobre o ATSC do que sobre o DVB. Entretanto, esse “efeito mais forte” é definido como a 
diferença entre as hipóteses de pior caso e as de melhor caso, e não como desempenho 
absoluto. Essa análise não tem significado para a escolha de um sistema, uma vez que o 
sistema ATSC começa com uma margem extra de 4 dB em comparação com o COFDM. 
As distribuições cumulativas que constam dos gráficos 4.2.6 e 4.2.7 mostram claramente 
que o ATSC tem uma margem maior do que o DVB na grande maioria dos pontos. Vale 
observar que alguns pontos exigiram relação portadora-ruído maior para o ATSC do que 
para o DVB. Entretanto, esses resultados se basearam em um receptor com apenas um 
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equalizador de 20 µS. Os circuitos integrados de gerações subsequentes com equalizadores 
mais longos deverão evidenciar uma menor degradação no campo. 
 

O relatório do CPqD também analisa as distribuições estatísticas em termos do 
coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson  é 
ligeiramente menor para o ATSC do que para o DVB, mas o sistema ATSC funcionou em 
mais locais do que o DVB (com base na primeira visita a cada ponto). Assim, a aplicação 
dessa medida nesse caso é inadequada. Essa ferramenta equivocadamente desclassificaria 
um sistema superior se a implementação não fosse perfeita. Na realidade, esse coeficiente 
de correlação é extremamente enganoso. Um sistema que tem perda de implementação de 
20 dB poderia ter um coeficiente mais alto do que um sistema que tem uma perda de 
implementação de 1 dB e uma degradação de campo gradual. A correlação não afere como 
os sistemas concorrentes se comparam um frente ao outro, mas sim como o desempenho de 
um determinado sistema e o hardware específico variam com relação à variável 
independente escolhida. Essa ferramenta somente pode ser aplicada para indicar condições 
para o aperfeiçoamento de receptores concorrentes. Ou seja, essa medida não mostra o 
valor efetivo do desempenho de um sistema propriamente dito, mas sim a variação do 
desempenho de um sistema com relação a uma quantidade específica medida no campo. 
Essa ferramenta evidencia que o ATSC, conforme testado com um receptor específico, 
apresentou margem para aperfeiçoamento, mas oculta o fato de que, mesmo com a 
variação, o sistema ATSC obteve resultados de testes em geral melhores do que o sistema 
DVB-T. Com efeito, as gerações subsequentes de receptores ATSC têm demonstrado esse 
aperfeiçoamento. 
 

“O Experimento 2” considera os testes simultâneos. A variância de dados é maior 
para o ATSC nesse particular. Os gráficos 4.2.21 e 4.2.22 evidenciam que existe uma alta 
correlação entre desempenho do sistema ATSC e o sistema DVB no modo 2k, 3/4, 1/16, 
em oposição aos modos 8k e ao modo ISDB 4k. A partir dos dados de laboratório, é 
possível determinar que a principal diferença entre o modo DVB 2k, 3/4, 1/16 e o modo 8k, 
3/4, 1/16 é a capacidade do modo 8k de lidar com ecos mais longos. Portanto, o benefício 
visto no gráfico 4.2.23 pode ser atribuído à capacidade de tratamento de ecos mais longos. 
O modo 2k trata um eco de comprimento semelhante ao tratado pelos receptores ATSC e 
não evidencia quaisquer outros benefícios frente ao ATSC. 
 

É evidente que a perda de desempenho do sistema ATSC se deve ao comprimento 
dos ecos tratados. Os receptores ATSC mais recentes teriam apresentado uma melhor 
correlação com os gráficos do DVB 8k ou ISDB. Ou seja, o teste cobriu locais onde o 
principal efeito eram ecos longos (não ecos intensos, uma vez que, neste caso, o sistema 
DVB–2k ainda assim teria funcionado de acordo com os testes de laboratório). O sistema 
ATSC teve medições insatisfatórias porque os testes usaram um receptor ATSC que não 
podia tratar os ecos longos, muito embora um receptor que apresentou um bom 
desempenho com ecos longos havia sido testado anteriormente. O problema não foi uma 
deficiência do sistema, mas sim uma deficiência de hardware. Esse ponto foi explicado 
pormenorizadamente tanto na resposta do ATSC quanto da Zenith (Apêndice E) de 31 de 
julho de 2000.  
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4.3 Recepção em Ambiente Fechado (Indoor) 
 

As tabelas 4.3.6 e 4.3.7 demonstram a superioridade do sistema ATSC  para 
recepção em ambiente fechado. Tanto o ATSC quanto o DVB  apresentaram 64,7% de 
disponibilidade de serviço, mas o ATSC tem mais espaço para aperfeiçoamento. Isso se 
reflete no número de Pearson mais baixo do ATSC, que pode ser adequadamente usado 
para se inferir a possível margem de aperfeiçoamentos, uma vez que mostra o grau em que 
o desempenho do receptor testado se correlaciona com condições de campo medidas 
específicas. 
 

O conjunto 2 é uma comparação inválida devido às diferentes taxas de dados dos 
sistemas.   
 

Com relação à confiabilidade dos testes, é interessante observar que cada vez que o 
sistema ATSC tinha mais concorrência (conjuntos 1, 2 e 3), o desempenho melhorou (65%, 
70% e 77%). 
 
 
4.4  Gap Filler 
 

Os dados evidenciam que o gap filler aumentou a intensidade do sinal em 14 dos 42 
pontos de teste (33%). Os dados também mostram que o fato de se acrescentar a estação 
reforçadora de sinal melhorou o sistema ATSC em 25% dos locais de teste. Isso mostra que 
os gap fillers funcionam extremamente bem para o sistema ATSC. Uma vez mais, os locais 
reprovados  deveram-se a ecos longos. As estações reforçadoras de sinal não eliminam ecos 
longos, a menos que aumentem adequadamente seu nível de sinal. Conforme observado 
acima, as gerações mais novas de hardware dos receptores ATSC introduziram 
importantíssimos aperfeiçoamentos na capacidade de tratamento de ecos longos. 
 
 
4.5 Comentários Adicionais 
 

Essa seção faz uma longa série de interferências para concluir que não há qualquer 
diferença entre os sistemas COFDM. Com base no pressuposto de que a principal 
interferência no campo na região de São Paulo onde foram realizados os testes são os ecos 
longos, o que é respaldado pelos resultados de testes dos sistemas DVB 2k e 8k, e o fato de 
que os receptores ATSC de gerações mais novas cancelam ecos longos, conforme mostrado 
nos dados de laboratório e de campo referentes ao Chip S, podemos inferir que o sistema 
ATSC também oferece excepcional disponibilidade de serviço, no percentual superior de 
80%. Na verdade, os extensos testes de campo realizados pelos radiodifusores americanos 
evidenciam que o ATSC teve desempenho melhor do que o sistema DVB 3/4, 1/16 e 8k. 
 

Observamos, igualmente, que os testes dos radiodifusores americanos usaram o 
modo 8k em todos os pontos, proporcionando uma comparação válida entre esse modo e o 
ATSC/VSB. 

 
 


