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18 de junho de 2001.

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

Prezado Sr. Guerreiro,

A iBlast tem o prazer de usar esta oportunidade de apresentar seus comentários no âmbito
da Consulta Pública No. 291, de 12 de abril de 2001, referente ao tema da televisão
digital, e elogiar o estudo abrangente da Anatel sobre os muitos assuntos envolvidos na
importante escolha de um padrão de radiodifusão digital. Embora a Anatel tenha
solicitado comentários sobre uma ampla gama de questões referentes a uma transição
bem ordenada para a radiodifusão de televisão digital terrestre, centraremos a atenção
basicamente nas questões relacionadas aos serviços auxiliares de datacasting ou difusão
de dados oferecidos pela iBlast (3.3, 3.4 e 3.8).

O radiodifusores em todo o mundo estão lutando para se reinventarem de modo a
concorrer em um mercado em constante mudança. Nesse sentido, há vários paralelos
entre os mercados de radiodifusão americano e brasileiro. O serviço de datacasting
permitirá que as emissoras concorram nesse novo ambiente digital. Na realidade, essa
idéia está bem adiantada e tornando-se uma realidade lucrativa nos Estados Unidos, onde
centenas de emissoras estão estabelecendo parcerias com a iBlast para prestarem serviços
de datacasting a suas comunidades. Esses novos serviços resolverão o problema
fundamental da infra-estrutura de comunicação atual: as limitações de uma relação um a
um entre consumidores e prestadoras do serviço para a transmissão de grandes ou
múltiplos arquivos digitais.

O serviço de datacasting aproveita a capacidade fundamental das ondas do ar para
permitir que as emissoras enviem uma variedade de informações a milhões de pessoas
simultaneamente. Permite que as emissoras terrestres concorram com as operadoras de
satélite e cabo ao permitir-lhes transmitir uma variedade muito mais ampla e mais
competitiva de serviços de entretenimento, informação, notícias e comércio eletrônico no
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modo aberto. Os fluxos de renda adicionais implícitos nesse novo serviço ajudarão as
emissoras a neutralizar os custos da transição da tecnologia analógica para a digital, ao
mesmo tempo em que lhes permitirá acompanhar os serviços de assinatura das
operadoras de cabo e satélite.

A iBlast oferece às emissoras de televisão nos EUA a oportunidade tanto de maximizar o
valor de sua capacidade digital quanto de alavancá-la para transmitir conteúdo de
aceitação generalizada a suas comunidades. A iBlast recentemente concluiu três meses de
testes extensos e bem sucedidos do serviço em seis grandes mercados metropolitanos nos
EUA. O relatório dos testes de campo da iBlast segue anexo.

A iBlast oferecerá esse serviço em escala nacional a partir de 2002. Atualmente, 251
estações, cobrindo 93% dos domicílios americanos, já aderiram na qualidade de parceiras
iBlast. Os testes recentes comprovaram que, mediante a utilização de recepção interna
(indoor) de transmissão 8-VSB aberta, a iBlast pode oferecer esse novo e lucrativo
serviço ao consumidor a milhões de telespectadores. Nossos próprios testes e interações
com muitos fornecedores, radiodifusores e engenheiros de radiodifusão indicam que o
padrão ATSC/8-VSB tornará o acesso ubíquo e barato por parte de consumidores a
serviços auxiliares uma realidade.

Sabe-se muito bem que as abordagens técnicas concorrentes à modulação e propagação
de sinais digitais − 8-VSB e COFDM − têm pontos fortes e pontos fracos inerentes. Mas
tem sido bem documentado o fato de que o padrão 8-VSB exibe vantagens fundamentais
em termos de intensidade de sinal, capacidade de transmissão de carga útil e imunidade a
ruído transiente, tudo isso ao menor custo. Abrir mão dessas vantagens seria, a nosso ver,
desaconselhável.

Nenhum outro padrão de TV digital atualmente é tão comercialmente viável e disponível
quanto o ATSC/8-VSB. A iBlast permanece pronta a proporcionar serviços auxiliares ao
público utilizando o padrão ATSC/8-VSB anos antes do acesso generalizado a serviços
em banda larga. Os serviços de datacasting permitirão que os radiodifusores, nos EUA,
no Brasil e em outros países - evoluam e concorram no atual ambiente, marcado por
rápidas mudanças, ao mesmo tempo em que poderão continuar a oferecer seu serviço
mais importante ao público, isto é, transmissões abertas.

Os padrões de radiodifusão digital continuarão a evoluir. Porém, nenhum outro padrão
pode concorrer com as vantagens de cobertura do ATSC/8-VSB. Além disso, a “margem
de folga” projetada e embutida no padrão ATSC/8-VSB permite sua contínua evolução
de modo a acomodar a evolução das demandas do mercado.

A iBlast antecipa com grande interesse a oportunidade de prestar serviços de datacasting
móveis, mas acredita que, no momento, não existe um modelo de negócio que tornaria a
radiodifusão móvel um empreendimento viável. As torres retransmissoras para
radiodifusão móvel teriam de ser tão ubíquas quanto são as torres de telefonia celular de
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hoje. Do ponto de vista econômico, isso simplesmente não é viável, uma vez que o custo
das repetidoras para radiodifusão é muito mais alto do que o das torres celulares.

Com base em nossa própria experiência positiva com o ATSC/8-VSB, a  iBlast
respeitosamente insta a Anatel e toda o setor de televisão brasileiro a adotar o padrão
ATSC/8-VSB de TV digital como a solução vencedora com vistas à implementação do
primeiro padrão de radiodifusão digital terrestre de escala continental do mundo, e a
avançar com determinação rumo a nossa meta coletiva, qual seja, oferecer conteúdo
aberto e atraente aos consumidores brasileiros.

Respeitosamente,

Oliver Luckett
Diretor de Tecnologia
iBlast, Inc.


