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Assunto: *TV DIGITAL* (PONTO DE VISTA DO CIDADÃO)

Caros Senhores Responssáveis,
>
> Como cidadão comum, gostaria de expressar minha opinião sobre o que
espero da breve escolha do padrão que a Anatel fará para tv digital no
Brasil. Por já ter acompanhado esse assunto por algum tempo, cheguei a
conclusão que o melhór padrão pro Brasil é o americano ATSC. Pois esse é
o padrão das Américas, e se adotado pelo Brasil, trará enormes
benefícios:A- Um padrão único para as Américas reduz custos
(transmissores+televisores), para consumidores e geradoras de tv.
>            B- Adotando o ATSC, nossa indústria que fabríca televisores
poderá exportar para o maiór mercado do mundo, os Estados Unidos. (Sem
contar Canadá e México, que também já adotaram o padrão ATSC.
Começaríamos a ALCA com o pé direito!!
>            C- HDTV (tv em alta definição) é a principal característica
do ATSC, sendo que é justamente isso que a maioria dos brasileiros
desejam. Nas pesquisas, o fator "HDTV" ficou na frente da
<interatividade>, pois serviços de banda larga como o vírtua por exemplo
já oferecem interatividade. O fator "HDTV" ficou também na frente de
<maiór quantidade de canais>, pois serviços como tv a cabo ou directv por
exemplo já oferecem grande quantidade de canais.
>            D- A estrutura brasileira de tv é muito parecida com a
americana, até a cultura das pessoas de assistir tv por si só é
semelhante. Na Europa as emissoras de tv são estatais (na maioría), sem
tanta competição.
>
> Estou querendo dizer que será um grave erro adotar o sistema europeu,
pois a Europa não pretende fazer programação em HDTV por uma década, algo
precioso que não podemos perder jamais, sendo que já testamos HDTV em
nosso carnaval. A resolução da imagem do sistema Europeu de tv digital é
igual a que nós temos atualmente. Portanto, adotar o sistema Europeu é
cometer o mesmo erro que o Brasil fez quando adotou o atual sistema que
temos hoje, o pal-m. Na época, achavam o sistema americano de hoje, o
ntsc, inadequado. Infelizmente alguns grupos atualmente também acham o
novo sistema americano ATSC inadequado, por exemplo o Deputado Walter
Pinheiro do PT, e outros....É por isso que eu espero que os senhores
olhem para isso logo antes que seja tarde e ajude o Brasil a não cair na
mão desses grupos, que são os mesmos que não quérem a ALCA. Espero que o
Brasil não cometa o mesmo erro do PAL-M e o da BANDA-C, sendo que a
Europa já se beneficiou magnificamente dessas 2 escolhas. Obrigad!
o por considerar minhas opiniões. Atenciosamente,
>
> José Castellani (engenheiro elétrico)
>
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