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1. Introdução

No sentido de oferecer a maior contribuição possível para a importante decisão
que Anatel deverá tomar ao escolher o padrão de TV Digital a ser adotado pelo
Brasil, gostaríamos de apresentar alguns comentários que julgamos importantes e
que espelham o ponto de vista da nossa empresa. A LG Eletronics é um dos
maiores fabricantes de aparelhos eletrônicos do país e em especial, somos lideres
na exportação de aparelhos de TV, a partir da nossa fábrica instalada, desde 1996,
na Zona Franca de Manaus.

Acreditamos que o padrão ATSC ( Advanced Television System Committe )
representa a melhor opção de escolha para o Brasil por várias razões que
abrangem uma vasta área de interesses, econômicos, técnicos e sociais.

Sabemos que tanto o ATSC como outras empresas ligadas à questão da TV
Digital estarão oferecendo suas contribuições a esta Consulta Pública, assim, entre
todos estes aspectos que estão sendo objeto de análise por parte da Anatel,
gostaríamos de nos deter particularmente nas questões que envolvem a instalação,
produção e comercialização aqui e no exterior dos futuros equipamentos e
aparelhos de tv destinados ao novo mercado que irá surgir decorrente do processo
de implementação da TV Digital no Brasil.

2. A questão industrial

A industria, uma vez adotado um padrão, rapidamente irá se mobilizar para
implantar sua linhas de produção. Grandes investimentos terão que ser feitos e
estratégias de comercialização serão construídas.

Algumas questões se colocam de imediato para a indústria:
- Qual é o tamanho do mercado que teremos e que desejamos atender ?
- Que tipo de aparelhos de TV e ouros equipamentos serão produzidos e

vendidos ?
- Qual será o grau de adaptação que nossas linhas de produção atuais terão

que sofrer para esta nova gama de produtos ?
- Quanto teremos que investir e em que prazo?



2.1 O Mercado que queremos atender

As empresas já realizaram alguns estudos que procuram quantificar e detalhar
o mercado brasileiro de TV Digital, os slides I, II e III, mostram a evolução
prevista do mercado brasileiro para os próximos anos, procurando estimar os
diversos produtos e configurações possíveis para a digitalização do mercado.

É dentro deste contexto que a questão da escala é fundamental. Se for feita
uma opção que não contemple este aspecto de maneira crucial, estaremos
seguramente nos afastando da situação ideal em termos industriais e do
mercado.

A adoção de um sistema que não permita que o Brasil se beneficie dos ganhos
de escala terá um custo enorme para a sociedade. Esta é uma das razões pelas
quais o padrão ATSC deveria ser adotado. Acreditamos que só o ATSC poderá
se converter num padrão continental, com os enormes ganhos de escala de
produção e conhecimento tecnológico acumulado desde sua implantação nos
Estados Unidos em 1997.

2.2 Quais equipamentos serão produzidos e para quem?

Nós conhecemos o mercado, tanto nacional como de exportação, sabemos
onde nos concentrar e quais as necessidades e desejos do consumidor. O
mercado futuro nos remete à convergência tecnológica, a um futuro em que
todos os eletrodomésticos estarão interligados numa única rede. É evidente
que aqui se trata de um futuro ainda difícil de mensurarmos mas os
investimentos também irão convergir para o maior mercado mundial que é o
americano. Os fabricantes estarão investindo e desenvolvendo produtos e
soluções para o modelo de negócios americano.

Novamente gostaríamos de ressaltar a importância fundamental de adotarmos
um padrão que tenha um balanço ótimo entre as oportunidades e obstáculos.
Os slides IV, V, VI, VII e VIII, mostram que será necessário um grande
esforço da industria para colocarmos no mercado um produto que hoje tem um
preço elevado, características inovadoras e que somente se for adotado o
ATSC, um padrão que irá contribuir para a superação das dificuldades
esperadas e já conhecidas estaremos no caminho certo.

A adoção de um padrão híbrido, o que aconteceria com um DVB de 6 MHz,
iria nos remeter à uma experiência já conhecida, um novo PAL-M, que
devemos evitar a todo custo. Vale a pena também mencionar que a opção pelo
ISDB não seria em absoluto acompanhada do imprescindível ganho de escala,
uma vez que este sistema é ainda apenas uma promessa e está longe de
significar uma opção industrial para o Brasil, até mesmo pelas características
do mercado japonês, sabidamente um dos mais protecionistas do mundo.

Por outro lado, a experiência já acumulada nos Estados Unidos, Coréia e
tantos outros países que adotaram o ATSC como o seu padrão será de
fundamental importância para o sucesso da TV Digital no Brasil



2.3 As novas linhas de produção

A indústria precisará de um ano a um ano e meio para dar início a produção de
equipamentos e televisores digitais. Foram feitos estudos que mostram a
similaridade do ambiente de cada mercado e estrutura,conforme demonstram
os slides IX e X, que para cada ambiente ao qual foi desenvolvido e caso o
fabricante local tenha de climatizar o receptor para o mercado brasileiro ou
latino-americano, sua similaridade será determinante para seu custo nestes
mercados. Exemplo: na fabricação aqui no Brasil destes aparelhos receptores,
o suprimento de componentes com 95% de similaridade, que é o caso do
ATSC, fará com que seu custo seja bastante reduzido em função de uma
demanda destes componentes com ganhos de escala mundial.
Isto também se traduz nas dificuldades ou facilidades de exportação. Quanto
maior o ganho de escala maior sua competitividade no mercado externo. O que
estamos dizendo pode ser verificado analisando o quadro de fornecedores no
slide XI. Quase todos os produtores mundiais de equipamentos já produzem
receptores do padrão ATSC, assim, quando comparamos com a produção nos
sistemas DVB e ISDB fica evidente o ganho de escala propiciado pelo ATSC.

2.4 Os investimentos

Todos os aspectos mencionados acima irão impactar de maneira significativa
as decisões de investimento dos fabricantes. De uma maneira geral a industria
já fez uma previsão dos recursos necessários para a implantação da industria
digital no Brasil.

Quanto cada um vai investir e se irá investir será uma decisão estratégica de
cada produtor. O slide XII dá uma idéia do investimento necessário que cada
fabricante terá que alocar para implantar sua linha de produção.

Uma outra questão que sempre está presente nas discussões e debates sobre a
TV Digital são os Royalties. Ela definitivamente é uima questão menor e de
impacto muito pequeno seja qual for o sistema a ser adotado pelo Brasil. O
slide XIII ilustra a questão e dá a real dimensão à questão dos direitos autorais.

Novamente são as questões de escala que irão determinar os investimentos. Ao
escolher o ATSC, o Brasil estará praticamente determinando um padrão
hemisférico o que será benéfico para consumidores, produtores e broadcasters
em todas as Américas. Todos os produtores brasileiros irão aproveitar as
crescentes oportunidades que um padrão único nas Américas tornará possíveis,
os consumidores serão beneficiados por produtos melhores a custos
decrescentes e os broadcasters terão sempre de imediato as melhores e mais
econômicas oportunidades de novos produtos e serviços.

3. Conclusão



Nós acreditamos que é essencial que o Brasil escolha o padrão de tv digital
que melhor atenda sua necessidades sociais, tecnológicas e mercadológicas. É
uma decisão complexa e que irá determinar o futuro desta tecnologia e da
própria televisão no Brasil.

Caso o Brasil opte pelo padrão ATSC, o que recomendamos com toda ênfase,
a LG Eletronics planeja aumentar seus investimentos no sentido de atender
uma grande parte do mercado regional. Temos planos de aumentar
significativamente nossas linhas de produção e assim criar novos empregos.
Outra decisão que não seja o ATSC irá prejudicar nossos planos de expansão e
investimentos pelos motivos já mencionados nos itens acima.

Nós estamos confiantes de que a Anatel irá ponderar cuidadosamente todos os
aspectos mencionados neste documento e que com certeza tomará a decisão
que mais atenderá as necessidades do Brasil. Nós acreditamos que a tv digital
irá oferecer uma oportunidade única para revolucionar a indústria de
fabricação de aparelhos de tv no país. Com a TV Digital, nós temos a chance
de reposicionar a televisão aberta como uma legítima e poderosa competidora
num mundo onde a entrega de informações é um mercado cada vez mais
concorrencial. Além disso, os consumidores estarão muito bem atendidos pois.
terão a sua disposição uma grande variedade de produtos, aos melhores preços,
graças ao ATSC.

Nós estamos prontos a trabalhar com a Anatel e dividir com todas as instâncias
que nos forem solicitadas as experiências acumuladas desde que iniciamos a
produção de equipamentos aqui no Brasil.

Atenciosamente

U.C. Hwang
Presidente da LG Eletronics
















