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Comentários do DVB à Consulta Pública n.º 291 de
12 de abril de 2001

Geneva, 7 de junho de 2001

Sumário Executivo

Estamos firmemente convencidos de que o DVB-T constitui o sistema apropriado para o Brasil.
Embora se reconheça que de um ponto de vista puro , mas estreito, os testes comparativos que foram
realizados com perícia e em larga escala indiquem que o sistema japonês ISDB apresenta uma
vantagem técnica marginal sobre DVB-T, existem razões mais cruciais e ponderosas que apontam o
DVB-T como sendo, de longe, a solução ótima.

A) O DVB-T fornece uma solução flexível que satisfará não só as necessidades de
momento, mas também, realmente, as necessidades futuras. Estas incluirão
necessariamente recepção portátil e móvel de sinais, aplicações interativas complexas e
constituirão realmente uma via para a convergência entre as tecnologias das
comunicações e de computadores.

B) O sistema DVB-T é um membro de uma família de padrões totalmente interoperáveis
que permitem integração fácil e economicamente viável de soluções de entrega e
interativas que não são possíveis com outros padrões tais como ISDB e ATSC. Esse
aspecto é fundamental porque a maioria dos sistemas digitais de TV por satélite e por
cabo adotaram em  em todo o mundo o ambiente DVB.

C) A adopção de DVB-T por outros países é já uma realidade e está aumentando
rapidamente. Isso, claramente associado de fato à adoção  mundial de padrões irmãos
do  DVB (de satélite e cabo) conduzirão a economias de escala, particularmente para
receptores , de nenhuma forma correspondidas pelos dois concorrentes. Este é um
aspecto primordial porque os custos domésticos de implementação de serviços
constituem a chave para o sucesso do desenvolvimento. É preciso haver receptores
disponíveis.

D) O DVB-T tem sido comprovado  e é capaz de satisfazer todas as necessidades de
serviço desde HDTV até serviços de dados de baixa velocidade. O DVB pode fornecer
HDTV e serviços móvel no mesmo canal, como foi demonstrado em Brasília, Brasil, em
dezembro de 2000, podendo fazer isso em 6, 7 e 8 MHz. Demonstrações semelhantes
do e DVB-T de 6 MHz, incluindo HDTV e SDTV de Modulação Hierárquica e também
móvel, também foram feitas em Las Vegas, EUA (NAB '99 e NAB '00). Ver o Anexo D a
este relatório.

E) Como o mundo da TV está mudando de analógico para digital, esse mundo digital
também está migrando para novos serviços interativos e se movendo rapidamente ao
longo da via da convergência com telecomunicações e a Internet. A indústria da TV do
Brasil está lançando as fundações para um mercado televisivo que necessita de ser
equipado adequadamente para a fase de transição e bem para o futuro, e  as melhores
chances de equipar adequadamente uma indústria em um  mundo competitivo é com o
DVB e com a sua solução DVB-T.

1. Introdução

O documento seguinte envia os comentários do Digital Video Broadcasting Project, baseado em
Genebra, Suíça, à Consulta Pública n.º 291 de ANATEL. Os comentários do  DVB são feitos no
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espírito de informar o debate sobre a escolha técnica de um sistema digital de transmissão terrestre
para o Brasil.

DVB é uma organização internacional de 301 membros de 36 países, todos interessados no
desenvolvimento de um quadro harmonizado e interoperável para televisão digital. Constitui a maior
organização do seu tipo e é, de longe, a de maior sucesso. A tecnologia de DVB já está sendo utilizada
pela maior parte dos sistemas de televisão digital por satélite e por cabo em todo o mundo - incluindo o
Brasil. Além disso, DVB é usada como marca de nível para ATSC e ISDB e muitos dos seus sistemas
estão baseados na tecnologia DVB com poucas ou nenhumas inovações ou alterações.

2. Organização deste Documento

O documento contém comentários a  CP n.º 291 e anexos associados.  Há algumas informações e
relatórios relevantes dos diferentes desenvolvimentos de DVB-T em todo o mundo. Para aumentar a
clareza e a legibilidade, o  DVB referirá cada pergunta feita na seção 3 do CP n.º 291, dando respostas
sempre que apropriado. Todas as informações acessórias e elementos comprovativos serão incluídos
como apêndices.

3. Comentários de DVB na Seção 3 da  CP N.º 291

A seção seguinte é numerada de acordo com as seções do documento CP n.º 291.

3.1 “A avaliação técnica das normas da TV digital t errestre”
O DVB Project cumprimenta o Instituto Presbiteriano MacKenzie, TV Cultura e CRqD pelas medições,
pela apresentação e pela avaliação do laboratório de transmissões de televisão digital terrestre (DTTB)
e pelos ensaios de campo. Constituem os mais completos documentos existentes sobre o ensaio no
campo dos três sistemas disponíveis: DVB-T, ATSC e ISDB-T.

A maior parte dos parâmetros fundamentais associados à escolha de um sistema apropriado ao Brasil
foi considerada e os resultados constituem uma comparação justa. Criticamente, os testes foram
realizados no Brasil com parâmetros concebidos para o ambiente brasileiro e com o excelente apoio
da comunidade brasileira de transmissões.

Testar a recepção móvel de DTTB nunca é tarefa fácil porque aspectos como os seguintes exercem
forte influência sobre os resultados:

1. Variação dinâmica das condições de recepção. A mesma via no mesmo dia com
aproximadamente as mesmas condições meteorológicas e de tráfego podem dar origem a
resultados selvaticamente diferentes, mesmo com o mesmo sistema.

2. Encobrimento de erro em descodificadores MPEG-2. Tipicamente, o desempenho da
recepção é medido usando uma série de observadores vendo segundos errados em uma
transmissão de vídeo. Diferentes chips de descodificação MPEG-2 têm diferentes técnicas de
encobrimento de erro que podem influenciar fortemente os resultados.

3. Como os testes foram realizados usando receptores DVB otimizados para recepção fixa e
considerando o recente trabalho sobre receptores móveis otimizados na Europa e na Ásia, o
DVB pensa que os resultados medidos não devem ser considerados como uma indicação
corrente do desempenho móvel de DVB-T. De fato, os resultados com tais receptores
deveriam conduzir a melhorias muito significativas de desempenho.

O Anexo A contém um relatório de um projeto de multimédia móvel (MCP) que investigou o
desempenho do e DVB-T quando é utilizado um sistema de antena diferente no receptor. Embora tais
resultados se concentrem no desempenho móvel do sistema, eles possuem uma importância muito
grande para recepção estática portátil e fixa.

Por fim, os resultados dos testes do DVB-T DTTB mostram as diferenças entre diferentes prestações
do chip de desmodulação de DVB-T. Devido às dimensões do mercado DVB-T em todo o mundo, o
desempenho destes chips está continuamente sendo comprovada. No entanto, as metodologias
adotadas  nos testes continuam exemplares. Quanto a ensaios de campo, talvez algum valor tenha
podido ser adicionado às medições e aos resultados através de uma investigação mais aprofundada
sobre a falha da recepção (em algumas situações).

Tais ensaios de laboratório e de campo cuidadosamente preparados e executados contrastam com os
ensaios de campo de US MSTV/NAB comparando ATSC e DVB-T, realizados no ano passado. Foi
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empregue equipamento DVB-T inapropriado e, por razões desconhecidas, houve pouco esforço no
sentido de determinar por que motivo e de que maneira esses receptores estavam afetando os
resultados finais. O resultado foi o único ensaio comparativo que conduziu a um desempenho
satisfatória do sistema ATSC.

3.2 “O estado da TV digital em out ras partes do m undo”
TV digital (DTV) é um mercado e uma tecnologia em maturação em muitas partes do mundo. A maior
dos estudos de DTV se centra no mercado de TV-paga via satélite, cabo e meios terrestres.
Constituem exceção o desenvolvimento do  ATSC nos EUA e os estudos do  DVB-T no Reino Unido,
na Austrália, em Singapura, na  Espanha e na Suécia. Ainda ninguém no mundo , está usando o
sistema japonês ISDB-T.

Como acima foi dito, os sistemas baseados em DVB dominam completamente o mercado de DTV em
todo o mundo.

Se concentrando no desenvolvimento de televisão digital terrestre, o DVB-T tem registrado
desenvolvimento nos seguintes mercados.:

(i) Reino Unido
(ii) Austrália
(iii) Singapura
(iv) Espanha
(v) Suécia

3.2.1 Reino Unido Peter Marshall (UK DTG): PMarshall_DTG@compuserve.com

O Reino Unido foi o primeiro país no mundo a lançar um serviço de DVB-T, em novembro de 1998,
baseado em planos estabelecidos 2 anos antes. Nessa altura, o objetivo principal era fornecer a maior
quantidade possível de serviços no interior de um espectro de UHF já muito ocupado e a recepção
tendo por base principalmente  antenas domésticas fixas. .

Como  resultado disso, foi feito o planejamento de forma a que a potência das transmissões digitais
fosse 20 dB abaixo da potência do transportador analógico no pico da sincronização. Esta severa
redução da potência foi imposta por motivo de interferências e de acordos relacionados com países
vizinhos. A cobertura foi conseguida a partir de seis multiplexes em cada um dos 80 locais de
transmissão existentes em uma rede de freqüência múltipla. Invulgarmente, a variante do sistema
DVB-T foi escolhida devido à existência de conjuntos de chips; outros parâmetros são 64QAM;
velocidade de código 2/3 e banda de proteção 1/32, conduzindo a uma velocidade total de dados de
24Mb/segundo.

A potência transmitida não assegura cobertura equivalente a transmissões analógicas PAL e estão
presentemente sendo feitas tentativas (ao longo de 2001) para se aumentar os níveis da potência em 3
ou 6 dB para se passar a cobertura de 70 % para 80 % da população, usando um critério mínimo de
área de serviço de 45 dBmV.

3.2.1.1 Considerações Comerciais

Foram autorizadas  quatro licenças multiplex separadas como a seguir se mostra . Dois multiplexes
foram reservados para estações analógicas existentes, dando às mesmas capacidade para
aproximadamente duplicarem o número de serviços oferecidos. Novas licenças de serviço foram
autorizadas  para SDN (um multiplex) e ONdigital (3 multiplexes).

 Desde o  início, o serviço estava competindo com serviços digitais via satélite lançados um pouco
antes e com cabo digital, o que se desenvolveu progressivamente mais recentemente. Os atuais
valores de penetração são indicados na Tabela 1:

Tabela 1: Penetração da Televisão Digital no Reino Unido

Total de lares no Reino
Unido

23 milhões

Digital terrestre (DVB-T) 1,25 milhões

Digital satélite (DVB-S) 5 milhões

Digital cabo (DVB-C) 1,0 milhões
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Os primeiros mercados concentraram sua atenção em serviços de assinatura, particularmente de
esporte, e foram alimentados por ofertas de uma caixa conversora (Set top box) gratuita (contra
assinaturas ligeiramente aumentadas). A comercialização está considerando agora o maior mercado
de troca de TV.  A venda de aparelhos de TV digital integrados (iDTV) está sendo considerada com um
meio de garantir a adopção de massas.

Uma característica importante do mercado do Reino Unido tem sido a adoção de telas largas no
formato  de 16x9 (com resoluções SDTV) como uma característica adicional de digital e o mercado de
tela  grande (>24") é agora quase inteiramente do formato16x9.

O governo do Reino Unido está determinado em conseguir a aceitação popular da de TV digital o
quanto antes e está considerando desligar o sistema analógico no período de 2006 - 2010.

3.2.2 Austrália Colin Knowles (ABC): knowles.colin@abc.net.au

A Televisão Digital Terrestre da Austrália utiliza os parâmetros seguintes:

Modo DVB-T 2k DVB-T
Largura de banda do canal: 7 MHz em UHF
Modulação: 64 QAM
Correção do erro direto: 2/3
Intervalo de protecão 1/32
Redes de freqüência simples: Ainda não.
Modulação hierárquica: Ainda não.

Esta seção refere a conversão de equipamentos analógicos para digitais em toda a Austrália e também
considera prazos, legislação e aspectos de conteúdo correntemente em discussão. O projeto de
digitalização abrange um período de três a cinco anos, do qual a primeira fase terminou no dia 01 de
janeiro de 2001 com o lançamento de serviços digitais nas cinco cidades mais importantes do
Continente. O próximo passo importante será a obrigatoriedade de 20 horas por semanas de HDTV a
partir de 01 de janeiro de 2003. A rede de transmissões através de toda a Austrália ficará completa em
2007, aproximadamente.

Em 1998, o governo australiano legislou o início da transmissão de televisão digital para todas as
estações australianas livres. O governo australiano terminou o enquadramento legislativo para
emissões digitais em junho de 2000. A ideia geral consiste em promover e encorajar serviços
inovadores, tais como emissão de dados, mas evitar a concorrência com estações livres existentes
durante a transição para digital.

O enquadramento legislativo inclui:

• Uma obrigação de transmitir simultaneamente serviços de televisão analógica em
transmissões digitais durante pelo menos 8 anos a contar do início de serviços digitais em um
mercado;

• 20 horas semanais de transmissão de HDTV a partir de 2003;

• ABC (e SBS) (as estações de "serviço público") podem oferecer serviços multicanais;

• estações comerciais obrigadas a aumentos de multivista;

• regras separadas para o uso de espectro digital para transmissão de dados;

e

• revisão de atuação

3.2.2.1 Conteúdo para serviços australianos de DTTB

Haverá uma gama de novos serviços com televisão digital: televisão de alta definição (HDTV),
multicanais (só das estações nacionais), programas reforçados (tais como relevante informação básica
ou ângulos alternativos para a câmara) e um guia básico eletrônico de programas baseado em texto
(EPG). A partir de janeiro de 2002, os consumidores também poderão receber serviços de transmissão
de dados (texto e vídeo interativos) - tanto de estações comerciais de dados que concorrerão a
licenças com a duração de 15 anos em licitação e poderão fornecer serviços de assinatura, como de
estações comerciais e nacionais existentes que podem utilizar qualquer espectro disponível para
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transmitirem serviços de emissão de dados. No enquadramento de emissão de dados também serão
possíveis EPG mais sofisticados e programas reforçados.

A legislação procura conciliar os diferentes interesses de estações comerciais livres, estações
nacionais, TV-paga e a nova potencial indústria de transmissão  de dados, bem como consumidores.
Os princípios básicos são os seguintes:

(i) não deverá haver novas licenças para televisão comercial até 2006 para se proteger o lucro de
emissões comerciais existentes durante o período de transição para a televisão digital. Isto
significa  que a emissão de dados não será autorizada a se tornar uma emissão de fato.

(ii) não poderá haver multicanais comerciais porque isso seria uma ameaça à TV-paga, ainda
considerada como um indústria emergente .

A partir destes princípios, surgiu um enquadramento que estabelece regras para HDTV, multicanais,
programas reforçados, emissão de dados e EPG, serviços estes a serem  vigiados maioritariamente
pela Australian Broadcasting Authority.

O governo estabeleceu quotas para o conteúdo de HDTV ao longo dos próximos anos para encorajar
as estações à conversão; HDTV é considerada como uma das principais atrações e condutoras para
televisão digital na Austrália. No entanto, o governo reconhece que nem todos os consumidores serão
capazes de adquirir equipamento HDTV de imediato, pelo que quando um programa é emitido em
HDTV também tem de ser mostrado em SDTV, bem como em sistema analógico (é a chamada regra
de 'emissão tripla').

Não são permitidos multicanais comerciais (exceto quando acontecimentos esportivos se sobrepõem a
notícias). Tanto ABC como SBS serão autorizados a transmitir certos géneros em multicanal, sendo as
exclusões principais notícias nacionais, esporte e comédia, embora o governo não tenha atribuído
fundos adicionais para estes novos canais digitais.

Programas reforçados são limitados para que não se tornem de fato multicanais; eles têm de ser
emitidos em simultâneo e devem ser ligados de perto e diretamente ao programa principal.

A emissão de dados fica limitada a programas de informação e educacionais e de comércio eletrônico,
com exclusão de entretenimento ; de fato, quaisquer programas de notícias ou entretenimento  ficam
limitados a extratos de vídeos de dez minutos. Os únicos serviços de rádio que podem ser emissão de
dados são programas de informação, de educação, de notícias em línguas estrangeiras ou estações
ABC e SBS. Estações de dados podem fornecer conteúdo de Internet, quer como 'jardim murado' de
locais selecionados na web, quer como serviço completo de Internet - embora o conteúdo tenha de
estar em conformidade com os limites em vídeo.

O governo pensa que se trata de uma indústria em rápida evolução onde a flexibilidade é importante;
estão marcadas várias revisões ao longo dos próximos anos, que podem ser usadas para monitorar e
ajustar este enquadramento, se necessário.

Havia muito pouca coisa no mercado de equipamento de recepção digital (quer caixas "set top"), quer
televisores digitais) para o lançamento da televisão digital. As estações comerciais livres
subscreveram uma encomenda de 20.000 caixas "set top" Thomson para abastecer o mercado. Caixas
set top de DVB-T HDTV de 7 MHz a preços razoáveis (aprox. A$600) foram recentemente lançadas no
mercado.

3.2.3 Singapura Kenneth Lee (TV Mobile): kennethl@mediacorp.com.sg

A  TV móvel em Singapura usa DVB-T com os parâmetros seguintes:

Fase 1 : Em serviço
Modo DVB-T 2k DVB-T
Largura da banda do canal: 8 MHz em UHF
Modulação: QPSK
Correção de erro direto: 1/2
Intervalo de proteção 1/4
Redes de freqüência simples Sim, 11 transmissores para cobertura total da Ilha
Modulação hierárquica: Ainda não.

Fase 2 : Planeado para o 2.º trimestre de 2001
Modo DVB-T 2k DVB-T
Largura da banda do canal: 8 MHz em UHF
Modulação: 16 QAM
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Correção de erro direto: 1/2
Intervalo de proteção 1/4
Redes de freqüência simples Sim
Modulação hierárquica: Ainda não.

3.2.3.1 Passado

A TV digital terrestre (DTT) apareceu a primeira vez em Singapura em Junho de 1998. Organizados
pela Comissão Técnica de Singapura (DTV), ensaios de DTT foram conduzidos sucessivamente para
se selecionar a norma mais adequada a Singapura de entre 3 normas DTT existentes no mundo
(ATSC, DVB e DiBEG). Sendo a única estação nacional em Singapura na altura, a Television
Corporation of Singapore (TCS) conduziu os ensaios DTT com o apoio dos técnicos de DTV na
indústria e das várias agências de normas. Foram feitos ensaios em recepção móvel de HDTV, Single
Frequency Network (SFN) e DTT.

Um painel de seleção compreendendo especialistas locais foi formado para exame dos dados obtidos
e para elaboração de um relatório para recomendar a norma DTT para Singapura. O relatório ficou
completo em março de 1999, juntamente com algumas outras recomendações e foi entregue à
Singapore Broadcasting Authority (SBA).

A SBA concorreu com a recomendação do painel de seleção e anunciou ao mundo que o DVB-T fora
escolhida como a norma DTT para Singapura em maio de 1999.

Em junho e 2000, a SBA atribuiu duas licenças DTV à MediaCorp. Uma foi para TV móvel (um serviço
de DTV voltado para transportes públicos e recepção DTV em viagem) e a outra para digitalização dos
canais analógicos existentes.

No entanto, se pensa que a maior parte dos espectadores não apreciaria a qualidade de DTV porque
quase 100 % dos lares de Singapura já possuem ligação por cabo à Singapore Cable Vision (SCV), o
único operador de TV-paga em Singapura. A simples digitalização dos canais analógicos existentes
não traria muito interesse e motivação para que o público desejasse ter DTV. Novos valores de valor
adicionado  têm de ser introduzidos. Foi então decidido que a DTV tem de ser lançada com serviços
interativos. Esta decisão também foi reforçada pela r SBA, que deu a MediaCorp a licença DTV na
condição de também ser emitida alguma forma de conteúdo interativo. A SBA estabeleceu um mínimo
de 7 horas de conteúdo interativo por semana por cada canal digital.

3.2.3.1 Plataforma Interativa

Para  a MediaCorp poder iniciar um serviço interativo, é preciso escolher primeiramente uma
plataforma interativa para a STB trabalhar. Embora a recomendação da  Comissão Nacional de DTV
seja no sentido de adotar o  DVB-MHP como o "middleware" interativo, o sistema DVB-MHP ainda não
estava pronto na oasião,  em termos de disponibilidade de STB e de aplicações. Assim, foi escolhida
uma solução intermédia até que DVB-MHP ficasse  pronto. A plataforma escolhida foi o OpenTV.
OpenTV se comprometeu a apoiar o desenvolvimento de algumas aplicações interativas para o
lançamento piloto. A MediaCorp iniciou o seu serviço piloto de DTV em Singapura no dia 23 de
dezembro de 2000.

3.2.3.1 Aplicações Desenvolvidas

São as seguintes as aplicações desenvolvidas:

Revista Interativa (PAD) O serviço de revista fornece aos utilizadores um conjunto de opções
interativas que podem ser variadas dependendo das pistas de tempo
correntes. Um serviço de valor adicionado  para utilizadores; a revista
permite aos utilizadores navegar através de uma série de opções
interativas, tais como informações de séries, biografias, etc.

Noticiário Esta aplicação fornece diretamente ao televisor notícias sobre os
mais recentes acontecimentos na região e em todo o mundo. O
utilizador pode então aceder a notícias atualizadas neste
equipamento em qualquer hora  do dia.

Meteorologia Esta aplicação utilizará atualizações de dados sobre a meteorologia a
fim de fornecer um serviço interativo ao utilizador. Informações
meteorológicas locais e internacionais ficam disponíveis premindo
um botão.
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Guia Eletrônico de Prog ramas (EPG) O EPG apresentará uma lista dos programas correntemente
no ar e ao longo dos sete dias seguintes. Esta aplicação ajudará o
utilizador a selecionar o programa que quer ver.

200 STB iniciais foram desenvolvidos com o lançamento do serviço. A principal finalidade do
desenvolvimento constituía em recolher informações provenientes do usuario  para poderem ser feitos
melhoramentos nos serviços e nas aplicações disponíveis.

3.2.3.1 Planos Futuros

Outros 800 STB serão desenvolvidos juntamente com a próxima fase de desenvolvimento, nos
meados do corrente ano, altura em que serão adotadas  aplicações tais como T-Comércio, T-Banco. A
fase final de desenvolvimento será em aplicações da Internet (web browsing, e-mail, etc.), jogos e PVR
(personal video recording / gravação de vídeo pessoal). Um serviço comercial com todo o conjunto de
serviços interativos deve ser lançado até ao início do próximo ano.

3.2.3.1 Marcos da  DTV  em Singapura

Novembro de  1997 Foi constituído o Singapore DTV Technical Committee

Junho de 1998 Teste ATSC (1.ª emissão DTT/HDTV de sucesso em Singapura)

Julho de 1998 Teste DVB-T (SFN e TV Móvel testadas com sucesso)

Agosto de 1998 Teste de ISDB-T

Setembro de 1998 Formado o Painel de Seleção

Janeiro de 1999 Testes de TV Móvel

Março de 1999 Apresentação do relatório final a SBA

Maio de 1999 SBA anunciou DVB-T como norma DTT para Singapura

Julho de 1999 Teste conjunto TCS-SBS TV Móvel

Setembro de 1999 Formado o National DTV Committee

Junho de 2000 SBA atribuiu e licenças multiplex a MediaCorp

Dezembro de 2000 MediaCorp lançou o serviço piloto de DTV

Fevereiro de 2001 Lançamento do serviço de TV Móvel

3.2.4 Espanha courtesy of UK DTG (http://www.dtg.org.uk)

A Televisão Digital Terrestre Espanhola utiliza os parâmetros seguintes:

Modo DVB-T 8k DVB-T
Largura da banda do canal: 8 MHz em UHF
Modulação: 64 QAM
Correção de erro direto: 2/3
Intervalo de proteção 1/32
Redes de freqüência simples Sim, 6 SFN nacionais em serviço
Modulação hierárquica: Ainda não.

Considera-se que em Espanha há cerca de 12 milhões de lares com TV.

A penetração do cabo é baixa; cerca de 300.000 recebem um serviço combinado de telefonia, Internet
e TV analógica. O Canal+ estabeleceu um canal premium analógico há alguns anos atrás, que
conseguiu cerca de 900.000 assinantes. A  Sogecable, a subsidiária espanhola de Canal+, lançou um
conjunto de TV digital por  satélite e ultrapassou a barreira de 1 milhão em outubro de 2000. A  Rival
Via Digital, lançada posteriormente, ultrapassou o limiar de 500.000 de assinantes durante o ano de
2000 e encerrou o ano com cerca de 633.000.

Tal como a maioria dos países europeus, a Espanha tem falta de espectro, mas esse fato não deteve o
entusiasmo espanhol pela televisão digital terrestre. Em fevereiro de 1999, o governo espanhol
legislou no sentido de permitir o estabelecimento de uma rede DVB-T como a seguir se indica:

• Aos cinco canais nacionais existentes - TVE1, TVE2, Antena 3, Socecable / Canal+ e
Telecinco - foi atribuída uma rede de multifrequência (MFN) onde podem operar cinco canais.
Não há necessidade de multitransmissão.

• Uma segunda MFN foi atribuída a estações regionais para quatro serviços de base regional

• De forma semelhante, uma terceira MFN foi atribuída a serviços locais através da  Espanha
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• Três multiplexes mais metade de um quarto multiplex foram atribuídos a uma licença de TV
comercial a pagar a fim de fornecer serviços nacionais em grandes redes de freqüência
simples (SFN) utilizando canais correntemente vazios no topo da banda V (metade do canal 66
mais 67 - 69).

• A outra metade do canal 66 mais o canal 65 estão disponíveis para licenças futuras.

As estações existentes não foram autorizadas a concorrer a licenças de TV-paga e o resultado foi que
um consórcio dirigido pela por Retevision, uma  operadora alternativa de telecomunicações na
Espanha, foi o único concorrente. Foram atribuídas licenças a Onda Digital em junho de 1999 para
operar 14 canais ao longo de 3 ½ multiplexes.

A Quiero TV, como a Onda Digital adotou  nova designação e lançou a sua plataforma em maio de
2000.

Em julho de 2000, o governo abriu concurso para dois novos serviços fre-to-air para correrem
juntamente com estações existentes na plataforma DTT. Concorreram cinco consórcios. Os
concorrentes vencedores foram VeoTV e NetTV, ambos apoiados por jornais diários espanhóis de
dimensão nacional. As estações licenciadas têm de iniciar as emissões até abril de 2002, o mais
tardar, mas estão tentando o lançamento antes dos finais de 2001. As licenças são atribuídas para 10
anos.

Nos finais de 2000, a  Quiero TV anunciou ter conseguido 100.000 assinantes, na seqüência de uma
campanha de promoção com grandes descontos,  desde que as assinaturas fossem iniciadas em
setembro. O Canal Satelite Digital encerrou o ano com 1 milhão de assinantes e a Via Digital, com
633.000.

3.2.4 Suécia Courtesy of DigiTAG: http://www.digitag.org

A rede digital terrestre sueca começou a operar no dia 28 de outubro de 1998, após um longo período
com emissões de teste. O serviço de programação permanente oficial teve início a 1 de abril de 1999.

Presentemente, a rede sueca é constituída por 22 estações emissoras principais, cada uma delas
transportando quatro multiplexes. Além disso, 14 estações mais pequenas destinadas a preencher
espaços vazios estão em funcionamento dentro da área de cobertura das principais estações
emissoras.

A rede está agora sendo expandida para cobrir 70 % da população até ao fim de abril de 2001. Um
outro aumento foi decidido pelo governo sueco de forma ser atingida uma cobertura de 90 % da
população até ao fim de dezembro de 2001 e cerca de 98 % da população em junho de 2002.

3.2.4.1 Conteúdo da TV Digital

Presentemente, há 17 canais. Os multiplexes estão divididos da seguinte maneira:

TV Sueca - Canais de serviços públicos: Não comerciais, financiados por licenças:

SVT1 Programação geral: Noticiário, esporte, entretimento, drama, séries documentais,
(http://www.svt.se)

SVT2 Programação geral: Noticiário, esporte, entretimento, drama, séries documentais,
(http://www.svt.se)

SVT24 Canal de notícias, 24 hours (http://www.svt.se/nyheter/svt24)

Televisão regional (5 regiões):

Grupo Viasat (www.viasat.se)

TV3 TV Comercial Séries populares, entretimento, filmes, noticiário
(http://www.tv3.se)

TV8 Comercial temática Economia, atualidades, séries documentais,
(http://www.tv8.se)

ZTV TV Comercial Entretimento jivem, música (http://www.ztv.se)

Viasat Esporte (TV-paga), (http://www.viasat.se/kanaler/viasatsport/)

TV1000 Filmes (TV-paga)

Televisão comercial:
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TV4 Programação geral Noticiário, esporte, Séries populares, entretimento
(http://www.tv4.se)

TV4-Digital Regional TV 5 regiões, (http://www.tv4.se)

Kanal5 Programação geral Séries populares, entretimento, filmes
(http://www.kanal5.se)

e-TV Canal interativo Informações, e-shopping, música (http://www.cellitv.com)

Grupo Canal+ http://www.canaldigital.se

Canal+ Canal de filmes (TV-paga)

Canal+ Gul Canal de filmes (TV-paga)

Canal+ Blå Canal de filmes ecrã largo (TV-paga)

K-World Comercial temática: Educação, séries documentais http://www.kworld.se

3.2.4.2 Configuração da Rede

É a seguinte a configuração da rede digital sueca:

Canal BW : 8 MHz

Modo DVB-T: 8K DVB-T

Modulação 64 QAM

Velocidade de código 2/3

Intervalo de proteção 1/8

Velocidade útil de Bits 22.12 Mbit/s

O sistema de multiplex estatístico é usado em dois dos multiplexes (Viasat e Canal Digital). Todos os
canais são transmitidos codificados através do sistema de codificação Viaccess. O sistema de receptor
API é OpenTV.

Foram atribuídas licenças a: Televisão Sueca Três programas nacionais e cinco regionais
TV4 Um programa nacional e cinco regionais
Viasat Três programas nacionais
TV8 Um programa nacional (agora com o Grupo
Viasat)
Canal+ Três programas nacionais
K-World Um programa nacional
e-TV Um canal nacional de TV interativa

Canais planejados um serviço nacional e vários serviços regionais

A televisão digital terrestre foi lançada oficialmente na Suécia no dia 2 de abril de 1999. O plano da
rede consiste em uma mistura de MEN e de SFN regionais de forma tornar o mais eficaz possível o
uso do espectro disponível e para coordenação fácil. Estão em serviço quatro multiplexes.

As licenças atribuídas oferecem uma mistura de serviços nacionais e regionais, incluindo os maiores
canais de televisão comercial da Suécia. A maior parte dos serviços licenciados está em
funcionamento. O governo propôs ao parlamento que a cobertura dos quatro multiplexes seja alargada
a todo o país.

3.3 A evolução técnica de sistemas de TV digital e as possibilidades p ara novas
aplicações

Uma das grandes vantagens da DTV é que, contrariamente aos sistemas de TV analógica, pode ser
ordenada em camadas de acordo com o modelo de sobreposição OSI. Desde que um sistema DTV
seja concebido cuidadosamente, esta sobreposição significa que elementos individuais podem evoluir
independentemente de outras áreas. Isso era impossível com a TV analógica, onde a "camada de
aplicação" - p.ex. TV a cores e Teletexto - estava intrinsecamente ligada à camada de transmissão,
transportador RF modulado PAL-M.

O DVB tem tido o maior cuidado em separar as diferentes camadas nos seus sistemas, do que
resultaram o "Contentor de Dados DVB" (ver EN 300 468) e as várias camadas de transmissão (ver
DVB.S, DVB-C, DVB-T e sistemas relacionados). Com a entrada da TV na era interativa, tal
sobreposição passa a ser ainda mais importante à medida que os operadores de televisão recorrem ao
uso de redes de telecomunicações e arquiteturas de PC.
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A larga e aberta composição internacional de membro do DVB conduz a um desenvolvimento
constante de tecnologias DVB. É um processo inteiramente conduzido pelo mercado onde
necessidades comerciais conduzem a evolução técnica. Seguindo o completamento das sobreposições
físicas (DVB-S, DVB-C, DVB-T) e tecnologias de canal de retorno (DVB-I), os esforços de
desenvolvimento do DVB estão focalizados nas soluções de multimédia interativa, notadamente
através da Multimedia Home Platform (TS 101 812, TS 103 812).

Assim, o Brasil precisa de considerar cuidadosamente as suas opções ao escolher um sistema DTTB.
A decisão final não deve assentar nos méritos da camada física, nem mesmo na situação corrente
desta camada. Devido aos custos em jogo, o Brasil está comprando uma tecnologia que precisa durar
algumas décadas. Ao longo desse tempo, tanto os modelos negociais como a própria tecnologia
evoluirão. Assim, o DVB, com o seu sistema DVB-T, apresenta a única solução economicamente
viável e capaz de resistir ao futuro digital terrestre.

Esta seção tratará em primeiro lugar da recente evolução no campo da DVB-T, considerando
seguidamente o progresso recente em Televisão Interativa e Convergência com Comunicações
Móveis e a Internet.

3.3.1 Desenvolvimentod da DVB-T

Como foi demonstrado nos resultados associados a  CP n.º 291, o DVB-T foi concebido para garantir
que cobridores de intervalos possam ser concebidos com um mínimo de custo. A tecnologia COFDM
também permite o uso de Redes de freqüência única  (SFN) e, pelo menos no caso do DVB, todas as
técnicas se encontram inteiramente comprovadas e em utilização comercial em todo o mundo (p.ex.
Espanha, Singapura). Contrariamente ao que se passa com o outro proponente de sistemas DTTB, o
equipamento do DVB-T para SFN e cobridores de intervalos está bem amadurecido e disponível.

Em relação ao desenho do receptor, é normal e, de fato, essencial num mercado competitivo que os
receptores melhorem com o tempo. A tecnologia DVB-T COFDM ainda está longe de ter sido
explorada até aos seus limites na presente geração de receptores. O Anexo A mostra o desempenho
que pode ser conseguido com um receptor de antena de diferença. No entanto, há muitos que pensam
que mesmo esta melhoria de desempenho apenas está arranhando a superfície. Mesmo assim, os
resultados mostram que, contrariamente à ideia inicial, é possível usar DVB-T de 8K em ambiente de
recepção móvel e o sistema efectivo C/N pode ser melhorado em  9dB.

3.3.2 Serviços Interativos DVB

Serviços interativos foram desenvolvidos com o DVB já  há muito tempo. Com o modelo em camadas
assinalado no início desta seção e a interoperabilidade entre sistemas por cabo, satélite e DVB
terrestre, os serviços interativos nas amadurecidas plataformas de TV-paga podem ser facilmente
alargadas de forma a cobrirem televisão terrestre. No entanto, o lançamento de serviços interativos do
DVB-T tem sido mais um problema puramente comercial do que um problema técnico. Isso é vital num
ambiente DVB ferozmente competitivo onde os fornecedores de serviços simplesmente não podem
sobreviver com quaisquer barreiras técnicas.

Os serviços interativos do DVB-T do Reino Unido são baseados em DVB-T a jusante associado a um
modem PSTN. Eles incluem e-mail, compra de produtos anunciados através de comando remoto e
muitas aplicações interativas publicitárias. No futuro, a especificação DVB-RCT (EN301 958) permitirá
interatividade total através do ar nas bandas de VHF/UHF, se sobrepondo a uma rede normal de
transmissão. No Reino Unido já foram formuladas propostas para o uso dos canais analógicos
tornados vagos para serviços da Internet de banda larga de alta capacidade e utilizadores múltiplos.

A mais recente inovação de CVB é a especificação Multimedia Home Platform (MHP)
(TS 101 812 V1.1.2). Atualmente, há muitas pessoas que consideram MHP não como uma questão de
"se", mas de "quando" e "como". Como uma tecnologia de tão grande alcance, CVB não só
estabeleceu a especificação, mas um mecanismo de licenciamento e um regime de conformidade
concebidos para promoverem o acesso fácil e aberto à tecnologia e promover o alargamento do
âmbito dos atuais sistemas de televisão interativa.

O DVB também se encontra em estreitas relações com CableLabs nos EUA, que está considerando
fortemente o uso de MHP 1.1 (TS 103 812 V1.1.1) no seu trabalho OCAP.
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3.3.3 Convergência entre DVB, Comunicações Móveis e a Internet

As autoridades não podem continuar considerando a televisão isolada das outras indústrias de
comunicações, educação e entretimento que fornecem serviços ao público.

O DVB crê que no futuro um consumidor deve poder aceder ao conteúdo por quaisquer meios que
quiser. Não deverá ser preciso ter um conhecimento íntimo da rede que vai utilizar. Por esta razão, se
está trabalhando no sentido de se garantir a interoperabilidade entre DVB e a Internet, por um lado, e
DVB e o sistemas de comunicações móveis (GSM/GPRS/UMTS), por outro. Isso é particularmente
importante se considerarmos o fato de que estas tecnologias de comunicações móveis vão certamente
dominar o mercado no Brasil.

Sistemas da 4ª Geração podem muito bem ser baseados em uma combinação de tecnologia simétrica
de telecomunicações já existente e, por exemplo, a poderosa tecnologia de transmissão COFDM.

3.4 “O equip amento potencial, fornecimento de serviço e mercados de infraestrutura no
Brasil”

A televisão terrestre free-to-air ainda possui um vasto mercado no Brasil. Além desta forte posição no
mercado, também é largamente apoiada pela indústria brasileira. O PAL-M é um sistema de TV
analógica de características únicas e o mercado brasileiro tem sido suficientemente vasto para apoiar
tal sistema. Com a passagem do tempo e com a importância crescente da convergência para se
garantir o desenvolvimento suave de serviços avançados de Internet e interativos para o público, a
possibilidade de manter economicamente uma norma de transmissão de televisão de características
únicas vai sendo cada vez menor.

DVB não está em posição de avaliar as dimensões do mercado de televisão digital. Isso dependerá
largamente do modelo de atividade e das escalas de tempo que a indústria brasileira adoptar. No
entanto, DVB-T está sendo usada em vários ambientes:

3.4.1 Mercados Diagonais

O Reino Unido, Espanha e a Suécia possuem modelos negociais concebidos para usar a integração
vertical de TV-paga a fim de rapidamente desenvolverem a TV digital terrestre em um mercado de TV
competitivo. O cruzamento de subsídios entre assinaturas de TV-paga e os custos do equipamento
receptor significam que é possível desenvolver rapidamente um número significativo de caixas no
mercado. Isso significa a rápida compreensão do mercado da televisão digital terrestre e garante que o
pública ganha as vantagens de novos e interessantes serviços interativos em uma fase relativamente
inicial do desenvolvimento.

Serviços de TV free-to-air, adaptados a um mercado horizontal, também são parte da oferta.
Beneficiando-se do aumento inicial do número de receptores, as economias de escala são
estabelecidas rapidamente de forma que é possível produzir um receptor só para free-to-air. Assim, há
uma combinação geral de um mercado vertical e de um mercado horizontal: daí, a designação de
"mercado diagonal".

É de notar que na Europa, o mercado de TV-paga parece estar perto da saturação em 25 a 30 % dos
lares com TV. Em um mercado terrestre onde o legislador está ansioso por desligar os serviços de TV
analógica o mais rapidamente possível de forma a poder abrir um espectro valioso para mais receitas
ou serviços interativos convergentes, essa taxa de penetração tão pequena é inaceitável.

É aqui que o free-to-air oferecendo "piggy-backing" os serviços da TV-paga se torna importante. Ao
encorajar os operadores tradicionais de TV analógica free-to-air a se juntarem à plataforma DTTB e a
sua oferta de novos serviços nesta plataforma, o legislador assegura que a penetração de DTTB não
atinge a saturação em 30 %. Como um receptor DTTB free-to-air pode receber novos serviços com
melhor qualidade, a compra de um receptor digital terrestre free-to-air se torna atraente para o grande
mercado de TV analógica de tela  grande. Como o custo dos componentes decresce , se torna atraente
incluir uma parte frontal digital em todas as TV ao longo do tempo, sendo desta forma possível a
aproximação aos níveis de penetração nos quais a TV analógica pode ser desligada.

A penetração de DTTB pode ser mais acelerada através de ações públicas que estimulem o
desenvolvimento de aplicações com um forte conteúdo social (p.ex. governo eletrônico, aprendizagem
eletrônica, saúde eletrônica, etc.) e a disponibilidade de conversores baratos (caixas set-top) baseadas
em plataformas de interatividade abertas e interoperáveis (tais como MHP). Isso poderia contribuir
fortemente para o objetivo de se atingir acesso universal à Sociedade da Informação.
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3.4.2 Mercados Horizontais

A Austrália e Singapura adoptaram um mercado mais horizontal com domínio de serviços free-to-air.
Singapura está utilizando TV móvel em transportes públicos populares a fim de conseguir um elevado
nível de sensibilização do público, conduzindo dessa forma a venda de receptores digitais terrestres
para uso doméstico.

Tal como os EUA, a Austrália se tem concentrado no desenvolvimento de serviços de HDTV como a
pedra angular da aplicação para a televisão digital terrestre.

3.4.3 Tecnologia

Um dos critérios de concepção para o sistema DVB-T era flexibilidade. Não houve qualquer desejo de
reconsiderar a adopção de DVB-T na Austrália ou em Singapura. Os países que adoptaram ATSC, tal
como os EUA, Canadá, Taiwan, Coreia do Sul, reiniciaram fases de novos testes de forma a
considerar se DVB-T é a solução mais adequada. Particularmente em Taiwan, a opinião da indústria é
de que ATSC não suportará uma indústria terrestre de transmissões em um ambiente muito
competitivo, onde serviços portáteis e talvez até móveis sejam a chave.

Como acima foi explicado, o DVB apoiará todos os modelos de negocios  conhecidos e planejados
com equipamento comercialmente disponível. Uma adopção de DVB-T constitui um catalisador forte,
comercialmente viável, tecnicamente superior e à prova do futuro para a indústria de transmissões
terrestres no Brasil.

3.5 “Economia de escala e fatores de padr oniz ação industrial e de equip amento"
O sistema DVB-T foi adoptado na Europa, no Norte de África, na Índia, na Austrália, em Singapura e
na Nova Zelândia. Na Tailândia, na Malásia e na África do Sul, estão em curso transmissões
experimentais avançadas.

DVB-T foi concebido para um número máximo de elementos comuns com DVB-S (a base para a maior
parte dos serviços de TV digital por satélite em todo o mundo) e DVB-C (a norma DVB para
distribuição por cabo, também uma norma de fato em todo o mundo).

Como atrás foi explicado, uma indústria de televisão em um mundo convergente necessita de garantir
o nível máximo de elementos comuns com outros meios de transmissão e outras redes. A indústria
brasileira já está produzindo equipamentos DVB. Ao adoptar a gama de normas DVB, o Brasil abre
para a sua indústria um mercado com as dimensões do mundo.

Os outros sistemas DTTB proponentes no Brasil são ATSC e ISDB-T. ATSC foi desenvolvido em
novembro de 1998 e tem tido um sucesso muito limitado desde então. Há muitas dúvidas bem
fundamentadas sobre as possibilidades técnicas do sistema no sentido de dar às estações terrestres
um meio confiável de fornecimento de TV digital ao receptor doméstico, para já não se falar em um
ambiente móvel. A TV digital é muito mais do que HDTV e, de fato, a HDTV pode ser eficazmente
fornecida por meio de cabo e de satélite (utilizando de fato sistemas relacionados com DVB-C e DVB-
S).

ISDB-T é um sistema largamente baseado em DVB-T que está para ser lançado no seu país de origem
(Japão) aproximadamente em 2003. Não há receptores, a experiência prática é muito limitada e não
existem nenhuns modelos de negocios  perante os quais seja possível avaliar o sucesso do seu
desenvolvimento. Nenhum outro país adoptou ou pretende adoptar o ISDB-T.

Os outros países do Mercosul e da América Latina também estão considerando as suas opções de
DTTB. Como uma norma que está se tornando de fato uma norma global, DVB-T está em uma
posição favorável para também ser adoptada em toda a América Latina. Uma única norma para a
região deixou de ser um luxo, mas sim, como DVB acredita, um elemento essencial em uma indústria
de mídia em rápido processo de desenvolvimento e de convergência.

3.6 “Investimentos, financiamento e is onomia internacional e acordos de reciprocidade”
Não sendo DVB uma entidade governamental, tem o forte apoio dos países que o adoptaram e o estão
desenvolvendo. Particularmente na União Europeia, a Comissão Europeia tem sido muito ativa em
encorajar a adopção de DVB-T.

Claramente, o Governo Brasileiro está ansioso por assegurar que qualquer que seja o sistema
adoptado, será implementado um conjunto de medidas para garantia de que a indústria brasileira
possa se  desenvolver com seus parceiros e de que o seu público possa  aproveitar os benefícios de
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um sistema justo e aberto a longo prazo. DVB está promovendo este diálogo e dando as garantias que
pode para melhor informar o Brasil.

Como iniciativa totalmente conduzida pela indústria,o DVB está dotando a própria indústria para fazer
as opções técnicas que julgar necessárias para o futuro. Assim, ao aderir à comunidade DVB, a
indústria brasileira entraria num clube dos mais importantes players  da  indústria da televisão,
modelando seu próprio futuro.  A ANATEL também poderá participar do consórcio DVB e já foi
convidada pelo consórcio para se tornar membro.

Atualizações de DVB-T virão mais cedo ou mais tarde.  O DVB garantirá que elas farão o melhor uso
da tecnologia disponível em uma via comercialmente viável. Possuímos uma experiência ímpar em
televisão digital e a nossa inovação é diária.

Relativamente ao uso de copyrights e de registros de patente, é importante notar que DVB é a única
organização de normas de televisão digital com uma vigorosa política nestes campos e uma na qual
elas são consideradas de uma forma transparente. DVB facilitará e promoverá discussões
significativas entre ANATEL e os 'detentores de direitos' de DVB-T. O DVB é a norma para televisão
digital terrestre em toda a Europa, na Índia, na Austrália, na Nova Zelândia e em Singapura. Pende,
assim, uma forte responsabilidade sobre o DVB no sentido de garantir que as regras dos direitos de
propriedade intelectual sejam rigorosamente observadas.

O ISDB-T se baseia largamente na tecnologia DVB-T e, assim, é provável que esteja sujeita ao
mesmo núcleo de direitos essenciais de propriedade intelectual. O grupo DVB-T inclui algumas
empresas japonesas e muitas outras não japonesas.

3.7 “As expectativas dos usuarios no Brasil ”
As expectativas de DTTB variam de país para país e de mercado para mercado. O Brasil terá de
considerar cuidadosamente os desejos e as aspirações do público brasileiro quando escolher os seus
modelos negociais para o desenvolvimento de DTTB.

O DVB-T e as suas normas 'irmãs' têm fornecido excelentes serviços de grande nível social durante
algum tempo em diversos mercados em redor do mundo. A mensagem básica é que se pode aprender
muito das utilizações que outros operadores de DVB têm dado ao sistema e aplicar os seus
ensinamentos no mercado brasileiro de forma a se encontrar a fórmula certa.

Qualquer sistema DTTB constitui um elemento vital na maleta de ferramentas do fornecedor do
serviço ao construir um conteúdo interessante para a sua audiência; mas é só mesmo isso: uma
maleta de ferramentas. Não se deve perder de vista o fato de que os Brasileiros vêm o conteúdo e não
PAL-M - e isso também continuará a ser verdade na era digital.

3.8 “O modelo negocial adaptado às condições b rasileiras”
Relativamente à Seção 3.7 acima, a escolha de um modelo negocial será a chave para o sucesso do
desenvolvimento de DTTB no Brasil.

A transição de TV terrestre free-to-air para DTTB será mais complexa do que quaisquer
regulamentações sobre serviços digitais por cabo ou digitais por satélite. É preciso considerar os
seguintes fatores:

• Impacto sociológico

• Custo da transição para o fornecedor do serviço

• Custo para o público em vários pontos ao longo da linha do tempo de desenvolvimento

• Cronograma  do desligamento

• Serviços propostos no lançamento e sua progressão à medida que o desenvolvimento
se processa.

• Fluxos de rendimentos para todas as partes em causa.

Embora DVB não queira favorecer um modelo negocial em particular, é útil discutir a receita utilizado
no Reino Unido



14

3.8.1 Reino Unido

Como foi referido na Seção 3.4.1 acima, o Reino Unido desenvolveu DTTB com base em um mercado
diagonal. O esquema adoptado foi o seguinte:

1. Serviços terrestres também disponíveis em outros mídia (p.ex. satélite, cabo).

2. Há um equilíbrio entre serviços free-to-air e assinaturas "premium" (p.ex. transmissão
de dados, interatividadde, etc.).

3. Tanto caixas Set-Top (Set-Top-Boxes) (STB) como Televisões Digitais Integradas
(iDTV) estão disponíveis. A primeira situação está principalmente associada à
plataforma de TV-paga e há subsídios cruzados; o segundo caso é próprio para
receptores free-to-air (com atualizações apropriadas possíveis para os serviços de TV-
paga).

4. Todos os receptores terrestres podem facilmente ser equipados com opções
permitindo a sua conexão com serviços por satélite e por cabo. Isso tem a vantagem
de evitar uma guerra de hardware entre as várias plataformas.

5. Há uma única plataforma (CA, API) para todas as estações terrestres, o que evita
plataformas múltiplas excessivamente onerosas e evitando a confusão no mercado.

6. Plano de transmissão coordenado com cooperação entre operadores terrestres.

7. Participação ativa de estações, fornecedores de conteúdo e de legisladores no
desenvolvimento. Tem de haver algo em DTTB para todos os parceiros no mercado e,
claro está, para o consumidor.

Estas lições podem não ser aplicáveis ao Brasil e ao mercado brasileiro, mas a sua compreensão é
importante se o Brasil quiser desenvolver um modelo negocial adaptado às necessidades da indústria,
respeitando a necessidade de gerar receitas de DTTB e promovendo um desligamento próximo do
analógico.

3.9 “O modelo de transição de tecnologia analógica p ara digital”
Uma das principais razões para o lançamento de DTTB consiste em encorajar uma transição dos
serviços analógicos PAL-M para os serviços DTTB. Os mecanismos exatos usados para esta transição
analógica dependem de um certo número de fatores, mas em primeiro lugar é importante estabelecer
um conjunto de critérios vulgarmente aceites que seriam usados para avaliar essa transição.

Países com o DVB-T e aqueles que estão considerando o lançamento de tais serviços possuem planos
detalhados para transições. A recente notícia de uma aceleração do desligamento proposto no Reino
Unido está encorajando os que apoiam o  DVB-T.  Considerando à atual velocidade de seu
desenvolvimento, passará ainda bastante tempo antes dos EUA e o Japão serem capazes de
considerar o desligamento.

4. Conclusão

O DVB-T é a melhor solução de televisão digital terrestre para o Brasil.

Foi esta mesma a conclusão de todos os países que procuraram escolher na base de um conjunto de
critérios claramente definidos, conjugando as exigências técnicas e comerciais dos seus mercados.

O DVB-T está se tornando a norma mundial de fato para televisão digital terrestre, sendo largamente
adoptada em África, na Ásia, na Austrália, na Europa e na Índia.

ATSC tem tido um sucesso comercial limitado nos EUA. Além disso subsistem sérias dúvidas sobre a
proficiência técnica do sistema. Estações terrestres exigem  um meio confiável de duplicar a cobertura
analógica e de fornecimento de TV digital ao receptor doméstico. Todos os receptores de uso
correntes ATSC bem como  o sistema ATSC não correspondem ao mercado portátil ou móvel.

Além disso, não tem havido o desejo de reconsiderar a adopção de DVB-T nos numerosos países que
já o adoptaram, enquanto que os países que adoptaram ATSC, tais como EUA, Canadá, Taiwan e
Coreia do Sul já entraram em fase de novos testes a fim de considerarem se DVB-T é o sistema mais
apropriado.

Quanto a ISDB-T, se trata de um sistema largamente baseado em DVB-T, que está para ser lançado
brevemente no seu país de origem aproximadamente em 2003. Não há receptores, a experiência
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prática é muito limitada e não existem modelos de negocios  em relação aos quais seja possível
avaliar o sucesso do seu desenvolvimento. Nenhum outro país adoptou ISDB-T  além do Japão.

Todos os países que adoptaram DVB-T reconheceram que é o mais apropriado para televisãp digital
terrestre, independentemente do modelo negocial adoptado, seja HDTV (p.ex., Austrália), recepção
móvel (p.ex. Singapura), ou definição normal/melhorada (p.ex. países europeus). Além disso, o
contínuo processo de desenvolvimento baseado em tecnologias abertas e interoperáveis também
coloca DVB-T na posição de líder na corrida para a transformação da televisão digital em uma
plataforma privilegiada para o mercado de serviços interativos de multimédia e para universalizar o
acesso da população brasileira à Sociedade da Informação.

Aderindo também ao clube DVB-T, o Brasil e outros países da América Latina estarão assim se
integrando na Sociedade de Informação Global, beneficiando de todas as economias de escala e dos
conhecimentos técnicos adquiridos com a implementação deste sistema em vários países do mundo.
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Anexos

A. Apresentação da Antena de Diversidade DVB (TM 2492 do Projeto MCP)

B. Papel Branco RCT (Projeto DVB)

C. Lista de normas DVB e documentos. (Projeto DVB)


