
COMISSÃO EUROPÉIA

COMENTÁRIOS DA COMISSÃO EUROPÉIA NO ÂMBITO DA

CONSULTA PUBLICA DA ANATEL N O. 291 DE 12 ABRIL 2001 SOBRE A

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL NA TRANSMISSÃO TERRESTRE DE TELEVISÃO

I. I NTRODUÇÃO

1. A Comissão Européia está grata por esta oportunidade oferecida pela ANATEL de
pronunciar-se sobre a decisão que o Brasil tomará sobre a utilização da tecnologia digital
na transmissão terrestre de televisão.

2. A televisão digital terrestre oferece uma oportunidade significativa de colocar ao alcance
da popul ação brasileira o acesso à Sociedade da Informação de uma forma mais
rápida e barata , com todos os benefícios sociais e econômicos que isso traria ao Brasil.  A
decisão que o Brasil tomará sobre a televisão digital terrestre terá portanto implicações
bastante importantes para o desenvolvimento da Sociedade da Informação neste país.

3. A Comissão Européia, na sua capacidade de órgão executivo da União Européia, focaliza
os seus comentários no impacto que a televisão digital terrestre poderá ter para o
desenvolvimento da Sociedade da Informação no Brasil , bem como na integração do
Brasil na Sociedade Global da Informação .  Informação mais detalhada sobre os
aspectos técnicos e comerciais do sistema de televisão digital terrestre europeu é fornecida
nos comentários submetidos pelo DVB.

II. AS OPORTUNIDADES DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

4. Nosso mundo passa por uma revolução extraordinária, marcada pelo desenvolvimento
acelerado das novas tecnologias da informação , que estão modificando nosso sistema
de vida, de trabalho e de relação interpessoal.  Essas novas tecnologias criam
oportunidades mas também geram desafios.  Aqueles países e regiões que estiverem
preparados para tirar partido das oportunidades e lidar com os desafios desta nova
Sociedade Global da Informação beneficiarão de elevados níveis de desenvolvimento
social e econômico.

Isto foi reconhecido no âmbito do Programa Sociedade da Informação que foi lançado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso no final de 1999, destinado a acelerar o
desenvolvimento da Sociedade da Informação no Brasil.  Uma iniciativa similar chamada
eEurope foi lançada na mesma altura pela Comissão Européia1.

                                               

1 http://www.europa.eu.int/comm/information_society/index_en.htm.
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5. Um dos maiores desafios atualmente enfrentados por qualquer governo reside em como
assegurar que esta Sociedade da Informação emergente se desenvolva de maneira
inclusiva, evitando a cri ação de um fosso digital separa ndo os cidadãos que serão
incluídos e aqueles que deixarão de sê-lo .  Este é também um dos principais objetivos
estratégicos do Programa Sociedade da Informação brasileiro, assim como de eEurope.

Se esse objetivo de assegurar que todos os cidadãos desfrutem dos benefícios gerados
pela Sociedade da Informação for atingido, então estarão sendo dados passos
significativos rumo a sociedades melhores e mais prósperas , tamanho o potencial de
que as novas tecnologias da informação são dotadas para proporcionar o acesso dos
cidadãos a uma melhor educação e saúde, às aplicações de governo e de comércio
eletrônicos, a meios de comunicação melhores e mais eficazes e também a um crescente
nível de conforto em suas vidas, assim como a criação de empregos e desenvolvimento
econômico.  No entanto, se esse objetivo não fosse atingido, então as novas tecnologias
digitais poderiam estar contribuindo para agravar as desigualdades sociais e econômicas, o
que poderia colocar em risco a sustentabilidade de nossas sociedades.

6. O Brasil tem todos os ingredientes n ecessários para um desenvolvimento com
sucesso da Sociedade da Informação : uma população numerosa, jovem e plena de
capacidades; uma poderosa capacidade industrial; um governo que está consciente das
oportunidades proporcionadas pela Sociedade Global da Informação emergente e que tem
tomado os passos necessários para permitir que o Brasil e os brasileiros desfrutem dessas
oportunidades; e uma agência nacional de telecomunicações bastante competente que tem
demonstrado de forma consistente que o seu objetivo é tomar as decisões mais adequadas
para a sociedade brasileira.

III. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

7. Nos seus esforços dos últimos anos, o governo brasileiro tem dado passos significativos
para assegurar que a população brasileira possa ter acesso à Sociedade da Informação.  O
processo de privatização e abertura à concorrência do setor das telecomunicações que
começou sendo posto em prática em 1995 levou a uma impressionante expansão e
modernização da infra-estrutura de telecomunicações.  Através de investimentos
bastante substanciais no Brasil, a industria Européia tem contribuído para apoiar esses
esforços.

As iniciativas no contexto do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(FUST) assumem um papel importante neste esforço de universalizar o acesso à
Sociedade da Informação.  Os programas Telecomunidade e Computador Popular também
são relevantes neste contexto, levando PCs e Internet ao alcance de mais escolas e lares
brasileiros.

8. É importante ter em consideração que, dada a complexidade da missão de oferecer a todos
os cidadãos a possibilidade de terem acesso à Sociedade da Informação, todos os meios
disponíveis deverão ser ut ilizados para atingir tal objetivo.

Apesar de o PC ser ainda atualmente o principal mecanismo de acesso à Internet e a
serviços interativos, os PCs têm a desvantagem de serem relativamente caros e de uso
complexo.  Por esta razão, será difícil atingir o acesso universal à Sociedade da
Informação basea ndo-se apenas em PCs.

Neste contexto, o potencial de novos meios de acesso, tais como a televisão digital e
as comunicações móveis, deverá também ser explorado neste esforço de
universalizar o acesso à Sociedade da Informação .
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IV. A TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE COMO UM BLOCO BÁSICO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

9. O potencial da televisão digital terrestre para contribuir para o objetivo de
universalizar o acesso à Sociedade da Informação  foi reconhecido pela ANATEL no item
2.7 da sua consulta pública, que menciona “a notável penetração da TV aberta nos
domicílios brasileiros, que colocará ao alcance da população o acesso a novas aplicações
de telecomunicações proporcionadas pela tecnologia digital, especialmente quando
associada ao potencial uso da interatividade”, bem como no item 2.11  que menciona “os
princípios estabelecidos na Lei Geral de Telecomunicações referentes à universalização do
acesso, ao estímulo à competição entre executantes e à promoção da qualidade na
prestação dos serviços”.

10. Adicionalmente aos programas de televisão, as tecnologias de televisão digital terrestre
poderão proporcionar aos cidadãos brasileiros o acesso a serviços e aplicações interativos
de multimídia e de Internet, incluindo aplicações de educação, de saúde e de governo
eletrónicos, conectando aos seus atuais televisores um conversor ( “set top box”)  que
poderá ser bastante mais barato que um PC 2.

Devido ao fato de que cerca de 90% dos lares brasileiros estão equipados com pelo menos
um televisor, a televisão digital terrestre tem de fato um potencial significativo para
colocar ao alcance da popul ação brasileira o acesso à Sociedade da Informação de
uma forma barata 3.

A interatividade  na televisão digital terrestre  poderá ser assegurada tanto através de
uma linha normal de telefone fixo, como de tecnologias sem fios, tal como referido a seguir
(§20).

Além disso, devido ao fato de que a maioria dos cidadãos já se encontram familiarizados
com o uso dos seus televisores, eles poderiam facilmente com eçar a ut ilizar os novos
serviços e aplicações interativos da Sociedade da Informação .

V. VANTAGENS DO SISTEMA EUROPEU DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE PARA O BRASIL

11. A Comissão Européia considera que, com vistas a explorar plenamente o potencial da
televisão digital terrestre para contribuir de forma significativa para atingir o objetivo de
universalizar o acesso da população brasileira à Sociedade da Informação, bem como para
integrar o Brasil na Sociedade Global da Informação, o sistema de televisão digital

                                               

2 De acordo com fontes industriais, um tal conversor poderia ser manufaturado a um custo a partir de US$ 120,
dependendo do nível de interatividade.

3 Isto foi também reconhecido pela União Européia, e a ultima Comunicação da Comissão Européia de Março
2001 sobre eEurope menciona a este respeito que:

"A televisão digital demonstra um grande potencial para trazer acesso de banda larga a um numero significativo
de lares potencialmente excluídos.  Permitindo acesso de banda larga através de um terminal familiar que já se
encontra presente em 97% dos lares da União Européia, proporciona-se àqueles que poderão estar relutantes
para comprar um computador a possibilidade de se tornarem parte da rede, através de um investimento
significativamente inferior.  Os estados membros da União Européia deverão cooperar entre si para facilitar a
introdução de serviços de televisão digital com funcionalidades de Internet e promover a interoperabilidade no
contexto de normalização voluntária e dirigida  pela industria”.

(ver http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/pdf_files/communication_en.pdf)
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terrestre que será implementado no Brasil terá de satisfazer as três seguintes
condições :

 i. deverá ser bem comprovado,  confiável e flexível , possibilitando uma boa qualidade
de recepção para os usuários e a possibilidade de prestar diferentes tipos de serviços,
bem como de transmitir alta definição e recepção móvel ;

 ii. deverá proporcionar uma rápida disponib ilidade  de equipamentos, aplicações e
serviços, a um preço acessível  para os consumidores;

 iii. deverá ter uma dimensão global  e facilitar a convergência com comunicações
móveis e Internet .

12. Os comentários seguintes demonstram como o sistema Europeu de televisão digital
terrestre, que se baseia na tecnologia DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial),
satisfaz estas condições, explicando portanto porque é que a Comissão Européia está
convicta de que o DVB-T seria o sistema de televisão digital terrestre mais benéfico
para o Brasil.

i. Bem comprovado, confiável e flexível

13. A Europa é a região do mundo onde a televisão digital terrestre está sendo introduzida
com maior sucesso , tal como demonstrado pela rápida penetração nos países que já
iniciaram a sua introdução4.

14. A tecnologia DVB-T está sendo continuamente desenvolvida pelo consórcio DVB, que é
um consórcio internacional envolvendo mais de 300 organizações de 36 países de
várias regiões do mundo , incluindo os principais executantes do setor de radiodifusão
digital.  Isto proporciona uma dimensão global ao sistema  DVB-T, que não é igualada
pelos seus concorrentes.

A composição aberta e ampla do consórcio DVB é a melhor garantia para assegurar que o
Brasil poderá assumir um papel importante no futuro desenvolvimento do sistema
DVB-T.  Neste contexto, a ANATEL já foi convidada a tornar-se membro do consórcio
DVB.

15. Este caráter aberto e global do sistema DVB-T, combinado com as suas características
técnicas e comerciais intrínsecas, já conduziu vários países do mundo a adotarem o
DVB-T como o sistema preferido para televisão digital terrestre , nomeadamente a maior
parte dos países europeus5, Austrália, Cingapura, Índia, Israel, Líbano, Nova Zelândia,
Nigéria, e África do Sul.  Além disso, vários outros países no mundo estão atualmente a
considerar a possibilidade de adotar o DVB-T.

16. Além disso, o sistema DVB-T é flexível, também permitindo a alta definição e a r ecepção
móvel 6.  Transmissões de televisão digital terrestre de alta definição usando o padrão DVB-

                                               

4 Por exemplo, a penetração da televisão digital terrestre no Reino Unido já é superior a 1 milhão de usuários,
enquanto que nos Estados Unidos é estimada ser inferior a 100,000, não obstante a televisão digital terrestre
ter sido introduzida no Reino Unido ao mesmo tempo que nos Estados Unidos (isto é no final de 1998).  A
introdução da televisão digital terrestre no Japão está prevista apenas para o ano 2003.

5 Incluindo os 15 países da União Européia.

6 Incluindo a transmissão simultânea de televisão de alta definição e móvel.
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T estão já sendo implementadas com sucesso na Austrália desde o início deste ano,
enquanto que a transmissão móvel de DVB-T está ocorrendo em Cingapura desde
Fevereiro deste ano.

17. O DVB-T é portanto uma tecnologia bem comprovada, confiável e flexível, que está
sendo introduzida com sucesso em vários países da África, Ásia, Europa e O ceania.
O DVB-T encontra-se portanto em excelente posição para se tornar um padrão global
para a televisão digital terrestre.

ii. Disponibilidade rápida de equipamentos, apli cações e serviços, a um preço acessível

18. A abordagem que está sendo seguida na Europa, baseada na introdução imediata de
televisão de definição padrão7, e adiando-se a introdução da televisão de alta definição até
ao momento que o mercado esteja pronto para isso, tem conduzido a uma penetração
relativamente rápida da televisão digital terrestre, devido aos menores custos do
equipamento de recepção, bem como de pr odução de aplicações e serviços .

Os consumidores europeus apreciam particularmente a escolha mais ampla de canais de
televisão oferecida pela televisão digital terrestre, a disponibilidade de novos serviços
interativos de multimídia, tais como o acesso à Internet e e-mail, bem como o fato de as
transmissões de televisão digital terrestre serem isentas das formas de distorção mais
perturbadoras que são comuns nas emissões analógicas, tais como “fantasmas”.

19. Adicionalmente, o fato de o sistema DVB-T estar sendo introduzido na Europa assim como
em várias outras regiões do mundo gera significativas economias de escala , o que
favoreceria os consumidores brasileiros  devido à redução de custos a que isso
conduziria.  Além disso, a industria brasileira poderia beneficiar de um grande número
de mercados potenciais para os quais poderia exportar equipamentos e conteúdos .

20. Relativamente à interatividade , o sistema DVB-T opera com Multimedia Home Platform
(MHP), que é uma plataforma aberta baseada na tecnologia Java que foi desenvolvida
especificamente para possibilitar aos espectadores o acesso a serviços interativos de
multimídia e Internet fornecidos por executantes em concorrência .

O desenvolvimento da MHP se encontra numa fase avançada, e isso possibilitaria uma
disponib ilidade antecipada de terminais, apli cações e serviços no Brasil .  O caráter
aberto e interoperável desta plataforma estimularia o desenvolvimento de um mercado de
massa para terminais compatíveis , com o conseqüente impacto positivo em termos de
redução dos custos de produção e dos preços para os consumidores.   Isto também
seria benéfico para os produtores de conteúdos, que poderiam atingir uma audiência
maior, o que estimularia o desenvolvimento de conteúdos nacionais em língua
portuguesa .

O sistema DVB-T funciona com uma série de soluções de canal de retorno para obter a
interatividade.   Adicionalmente à linha telefônica fixa comum, tecnologias sem fios, tais
como GSM, GPRS e UMTS, ou o canal de retorno terrestre DVB (DVB-RCT), oferecem
soluções viáveis para se obter a interatividade.

                                               

7 Muitas vezes usando o formato de écran largo 16:9 para se obter diferenciação e melhor ergonomia.  Visto que
a televisão de alta definição também usa o formato de écran 16:9, os serviços de definição padrão com o
formato 16:9 facilitarão a introdução subsequente de televisão de alta definição de acordo com a demanda do
mercado.
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21. Adicionalmente, o sistema de televisão digital terrestre DVB-T foi cuidadosamente projetado
de forma a facilitar a interoperabilidade e a integração com plataformas de televisão digital
de satélite e de cabo8, bem como a assegurar que é totalmente compatível com as redes
de transmissão existentes, minimizando assim os custos da transição para a oper ação
digital e do acesso a estas diferentes plataformas .

22. O sistema DVB-T conduziria portanto a uma rápida disponib ilidade de equipamentos,
aplicações e serviços, a um preço acessível para os consumidores, e poderia também
estimular o desenvolvimento de conteúdo nacional em língua portuguesa.

iii. A dimensão global e a convergência com as comunicações móveis e a Internet

23. Na Sociedade Global da Informação que está sendo desenvolvida, as tecnologias que
constituem os seus blocos básicos necessitam de ser  abertas e globais .  Isto
possibilitará economias de escala e interoperabilidade global, um aumento da concorrência
na prestação de serviços e aplicações, bem como uma maior integração regional e global.

24. Tal como mencionado antes, a televisão digital terrestre deverá tornar-se um desses blocos
básicos da Sociedade da Informação.  A adoção do sistema DVB-T também nas
Américas, adicionalmente à sua introdução que está em curso nos outros continentes,
contribuiria para torná-lo num padrão aberto verdadeiramente global , com todas as
vantagens que isso traria para o desenvolvimento da Sociedade Global da Informação9.

25. As comunicações móveis também deverão tornar-se um bloco básico da Sociedade
da Informação , dado o seu potencial para fornecer acesso a aplicações e serviços
interativos de multimídia e Internet a uma ampla percentagem da população.

A decisão tomada no ano passado pela ANATEL com vista a um maior alinhamento do
plano de freqüências de comunicações móveis brasileiro com o plano de freqüências
seguido pela Europa e pela maior parte do resto do mundo colocou o Brasil numa
posição privilegiada para desfrutar dos benefícios em termos de dinâmica e de
economias de escala gerados pelos desenvolvimentos nas comuni cações móveis que
estão ocorrendo na Europa e noutras regiões do mundo.   Tal como foi reconhecido pela
ANATEL na sua decisão do ano passado10 “a adoção da faixa de 1.8 GHz implica na
introdução da tecnologia GSM e, também, prepara a rede para a evolução para o IMT-2000
(diga-se UMTS) na banda principal, permitindo, ainda, agregar de imediato os sistemas
GPRS e EDGE, de tal forma a preparar o mercado para os serviços de 3a geração”.

26. É importante notar neste contexto que a convergência do DVB-T com a Internet e as
comunicações móveis (GSM/GPRS/UMTS) está atualmente em fase avançada de
desenvolvimento pela industria , de forma a beneficiar das sinergias técnicas e comerciais
que podem resultar da combinação de serviços e cooperação de redes usando estas

                                               

8 Nomeadamente com o DVB-Satélite (DVB-S) e o DVB-Cabo (DVB-C) que estão implementados no Brasil.

9 A importância de tecnologias abertas e globais foi reconhecida pela companhia internacional de consultoria
OVUM no seu relatório sobre a “TV Digital TV e Telecomunicações: Oportunidades e Ameaças para os
Executantes do Mercado” publicado em Novembro de 2000, que prevê que até 2005-2006 o DVB-T estará
adotado por todos os países do mundo incluindo os Estados Unidos e o Japão, com o argumento de que
“sistemas proprietários são uma coisa do passado, visto que mais infra-estrutura aberta e competitiva é o único
caminho possível.  A maior parte da tecnologia, incluindo de radiodifusão, compressão e software de autoria de
conteúdos interativos, está padronizada” (seção E1, páginas 85 e 86).

10 Análise do conselheiro relator José Leite Pereira Filho de 16.06.2000 (seção 3.2-C-7, página 11).
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tecnologias, nomeadamente no contexto do desenvolvimento de serviços móveis
personalizados interativos de multimídia.

Visto que os observadores prevêem que o GSM, GPRS e UMTS se tornarão as principais
tecnologias de comunicações móveis no Brasil, assim como no resto do mundo, a adoção
do sistema DVB-T para televisão digital terrestre criaria as condições para que os
consumidores e a industria brasileiros beneficiassem desta convergência em curso,
que se prevê que tenha um impacto global.

27. Adotando o sistema DVB-T, o Brasil estaria também dando um passo significativo em
direção à integração na Sociedade Global da Informação, visto que a televisão digital
e as comunicações móveis deverão tornar-se blocos básicos da Sociedade da
Informação e que ambas as tecnologias estão convergi ndo entre si e com a Internet.
Isto teria implicações bastante importantes para o Brasil a nível ec onômico, político,
social e cultural, e poderia também se refletir positivamente no resto da América
Latina e do mundo.

VI. COOPERAÇÃO ENTRE O BRASIL E A UNIÃO EUROPÉIA SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

28. A Comissão Européia tenciona lançar durante este ano um ambicioso programa de
cooper ação com a América Latina no setor da Sociedade da Informação denominado
@lis  (ALliance for the Information Society), refletindo o fato de que a Sociedade da
Informação foi identificada pela Comissão Européia como uma das áreas prioritárias da sua
política de cooperação com a América Latina, devido ao reconhecido potencial social e
econômico das tecnologias da informação.

No âmbito de @lis, a União Européia financiará projetos de cooper ação entre parceiros
da América Latina e da União Européia destinados a desenvolver a Sociedade da
Informação na América Latina.   O orçamento previsto para @lis é da ordem dos 63.5
milhões de Euros para quatro anos.  O Brasil será um parceiro importante para a
implementação de @lis, dado o seu papel na América Latina.

29. A Comissão Européia está comprometida a partilhar a experiência européia na área da
televisão digital terrestre e a apoiar a introdução desta nova tecnologia no Brasil,
nomeadamente através do acordo de cooperação que está sendo negociado com o Brasil
no âmbito da televisão digital terrestre, bem como através de projetos de cooperação com o
Brasil neste setor, tanto no contexto do quadro de cooperação bilateral entre a União
Européia e o Brasil, como do programa regional @lis.

Neste contexto, a Comissão Européia apoiaria em particular a cooperação técnica e
regulamentar com o Brasil, formação de pessoal técnico envolvido no desenvolvimento do
sistema DVB-T adaptado às condições relativas ao Brasil, desenvolvimento de aplicações a
serem tornadas disponíveis no sistema DVB-T no Brasil, e promoção de atividades para o
desenvolvimento tecnológico do setor industrial brasileiro com vista à absorção das
tecnologias DVB-T.

30. Os programas de pesquisa e desenvolvimento relativos às tecnologias da Sociedade
da Informação estabelecidos pela União Européia já se encontram abertos à
participação de organizações brasileiras , que podem participar ativamente em
consórcios com organizações européias.  Por exemplo, já existe participação brasileira no
consórcio europeu que está trabalhando na área da convergência entre a televisão digital,
comunicações móveis e Internet.
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Em conseqüência, isto cria oportunidades para um envolvimento ativo dos parceiros
brasileiros no desenvolvimento das tecnologias e aplicações da Sociedade da
Informação emergente , notavelmente em áreas chave nas quais a Europa tem uma
liderança tecnológica mundial, tais como a televisão digital e as comunicações móveis.

31. A União Européia opta fortemente por promover o desenvolvimento e uso de tecnologias
baseadas em padrões abertos e globais, geradoras de economias de escala e
interoperabilidade em nível global, maior concorrência na prestação de serviços e
aplicações, bem como estimuladoras da integração regional e global.  A cooperação entre o
Brasil e a União Européia no setor das tecnologias da Sociedade da Informação poderá
portanto contribuir para o objetivo de estabelecer uma Sociedade Global da
Informação e assegurar uma ampla participação das nossas regiões no seu
desenvolvimento.

32. Outra área em que existem excelentes oportunidades para cooper ação entre o Brasil e
a União Européia consiste na produção de conteúdos para apli cações e serviços da
Sociedade da Informação , devido às fortes ligações históricas e culturais que existem
entre ambas as regiões, bem como os valores sociais comuns que são partilhados por
ambas as regiões.

VII. CONCLUSÃO

33. A União Européia compartilha diversas raízes comuns com o Brasil e com a América
Latina,  as quais se refletem em fortes laços comerciais, sociais e culturais entre nossas
regiões. Isto explica porque a União Européia é o principal parceiro comercial do Brasil,
bem como o maior investidor estrangeiro e fornecedor de recursos à cooperação.  Em um
mundo marcado pela crescente interdependência, nada mais natural que essas regiões que
possuem tão marcantes afinidades desenvolvam laços cada vez mais estreitos.  Há
verdadeiramente, por parte da União Européia, uma forte disposição política de
reforçar esses laços com o Brasil e com a América Latina, nomeadamente no setor da
Sociedade da Informação.

34. A Comissão Européia reconhece amplamente a importância da decisão que o Brasil
tomará no setor da televisão digital terrestre,  nomeadamente devido ao seu potencial
para colocar ao alcance da popul ação brasileira o acesso à Sociedade da Informação
de uma forma mais rápida e barata e para integrar o Brasil na Sociedade Global da
Informação , com todos os benefícios sociais e econômicos que isso traria para o Brasil.

35. A Comissão Européia está também consciente do impacto que a adoção do sistema
DVB-T pelo Brasil teria para o reforço das relações entre o Brasil e a União Européia
nas áreas social, comercial e cultural.  Nomeadamente, esta decisão certamente
encorajaria significativos investimentos europeus no Brasil,  em particular através de
joint ventures com empresas brasileiras, incluindo no domínio de desenvolvimento de
conteúdos.

36. A Comissão Européia tem portanto a firme intenção de fornecer o apoio necessário
para assegurar que a introdução da televisão digital terrestre no Brasil seja um grande
sucesso.  As condições estão criadas para que o Brasil e a União Européia estabeleçam
uma parceria de longo prazo neste importante setor, o que traria bastantes benefícios para
os cidadãos em ambas as regiões.


