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Comentários à Consulta Pública da Anatel n ° 291, de 12 de Abril de 2001

1. Introdução

A Nokia é o maior fabricante mundial de terminais móveis e um dos maiores fabricantes de
equipamentos de infraestrutura para redes celulares. Adicionalmente, a divisão Nokia Home
Communications tem sido pioneira no desenvolvimento da tecnologia associada à televisão
digital por muitos anos, combinando métodos de acessos avançados com amigáveis e
inteligentes terminais multimídias para o usuário final. Alguns exemplos destes terminais estão
sendo mostrados nas figuras 1 e 2 abaixo. A visão da Nokia está alinhada com a utilização de
plataformas abertas de televisão digital e com a construção de conceitos de valor-adicionado
para provedores de serviços em todo o mundo.

 Figura 1:  Nokia Mediamaster

                                                                                            Figura 2:  Nokia Mediascreen

Como parte deste esforço, a Nokia está vivamente interessada no desenvolvimento do
mercado da televisão digital (DTV) no Brasil. A Nokia acredita que a transição para a DTV no
Brasil será um processo prometedor para as emissoras, para os fabricantes de equipamentos
e, mais importante, para os consumidores, na forma de novos e emocionantes serviços. Como
líder mundial em televisão digital e um dos fundadores do amplamente aceito padrão Digital
Video Broadcast (DVB), o objetivo principal da Nokia é assegurar o melhor para o consumidor
nos termos de melhor escolha de serviços e da melhor tecnologia.



COMENTÁRIOS 2 (8)

18.06.2001

2. Experiência

Durante os cinquenta anos de evolução da televisão, a introdução da cor foi o maior avanço
tecnológico verificado durante os anos 60/70. O último passo é a digitalização da TV, a qual
possibilitará novos benefícios nos serviços ao consumidor e gerará novas fontes de receitas
para a indústria de broadcasting.

Na última metade dos anos 90 aconteceu o boom da Internet. Um novo e completo conjunto de
serviços e conteúdos foram disponibilizados aos consumidores durante um curto,
revolucionário e hiper-intensivo período. Neste período foram introduzidos o e-commerce, ISPs,
portais, eye balls games, companhias dotcom e até mesmo a nova economia.

Outro desenvolvimento que marcou uma grande mudança nos anos 90 foi o rápido crescimento
global das telecomunicações móveis.  Em todo o mundo a telefonia tem mudado das redes
fixas para as redes móveis. Consumidores tem urgência por novos serviços móveis que as
empresas operadoras esperam atender com os últimos desenvolvimentos tecnológicos
alcançados, como o GPRS e a Terceira Geração (3G) do IMT-2000/UMTS.

O padrão DVB-T foi normatizado em 1996 e foi adotado por 36 países na Europa e por vários
países asiáticos. O primeiro serviço comercial de TV digital usando DVB-T foi lançado no Reino
Unido em 1998, onde possui atualmente 30% de penetração, com previsão de alcançar 60%
em poucos anos.  A TV digital oferecerá aos consumidores mais canais, super text TV  e
interatividade.

Adicionalmente, o padrão DVB-T também permitirá uma nova e revolucionária forma de
entregar uma grande quantidade de informação segundo o princípio ponto-multiponto ou
broadcast. Devido ao uso deste princípio, onde todos recebem o mesmo conteúdo, o
investimento para implantar uma rede DVB-T para distribuição de rich media  pode ser mantido
baixo. Serviços adicionais de IP-datacast  oferecidos em cima de redes DVB-T móvel
estenderão a atual Internet para as redes sem fio e possibilitarão oferecer conteúdo digital rich
media  a preços acessíveis.

3. Avaliação Técnica dos Padrões de TV Digital Terrestre
(referente ao item 3.1)

O padrão DVB-T tem provado ser o único sistema amplamente escalável e flexível, para os
atuais e futuros serviços de TV Digital e de dados. Devido à sua escalabilidade o sistema DVB-
T pode ser usado dos serviços de dados altamente móveis à TV de alta definição (HDTV).
Parâmetros apropriados do sistema podem ser escolhidos para cada serviço específico. Isto
faz que o DVB-T seja também um sistema "a prova de futuro", no tocante a áreas de aplicação
totalmente novas. Tipicamente, os chips de recepção e os aparelhos de transmissão já
suportam todos os modos necessários.

Comparado com o sistema ATSC, o DVB-T tem performance superior para aplicações móveis
e portáteis devido ao seu esquema de modulação, o qual pode tolerar canais de rádio
multipercurso e deslocamento doppler.  A flexibilidade do sistema DVB-T também é totalmente
diferente: comparado com os parcos modos de transmissão do ATSC, o DVB-T pode ser
adaptado separadamente para cada ambiente (mais de 1000 alternativas).
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O sistema ISDB é baseado no trabalho de pesquisadores japoneses e não mostra uma clara
vantagem sobre o DVB-T. O lançamento do sistema ISDB está 5 anos atrás do DVB-T e redes
e produtos de consumo não estarão amplamente disponíveis nos próximos anos. Sistemas
DVB-T já estão sendo adotados mundialmente e componentes do sistema e terminais de
usuário de baixo custo já estão disponíveis em grandes volumes, de diversos fabricantes.

4. Modelos de Negócio
(referente ao item 3.8)

4.1 Modelo de Negócio de TV Digital

Um multiplexador DVB-T oferece 4-5 vezes mais canais comparado com o analógico. Isto
significa que operadores de rede terão maior quantidade de canais a serem oferecidos para os
provedores de conteúdo de TV Digital. Através deste aumento de capacidade serviços de
televisão por assinatura (TVA) terão grande potencial de negócio sobre o DVB-T. Serviços de
TVA terrestre irão precisar de criptografia e de cartões de acesso condicional.

Sob a ótica de negócios, operadores de rede poderão oferecer canais de um multiplexador
para diversos provedores de serviço ou conteúdo. A mesma infraestrutura de rede pode ser
efetivamente usada através da alocação de capacidade para diferentes serviços de acordo
com o ritmo diário dos consumidores.

4.2 Modelos de Negócio de Datacast

O padrão DVB-T oferece novos mecanismos de entrega de conteúdo digital, não apenas para
conteúdo de TV tradicional mas também para todos os tipos de conteúdo digital, tais como
revistas, catálogos de compra, jogos, mapas locais, video clips e notícias. Estes novos serviços
emergentes são chamados de serviços datacast baseados em IP (Internet Protocol) neste
documento.

Os partícipes mais importantes da cadeia de valor no negócio de serviços de datacast são os
criadores de conteúdo, editores, provedores de serviço e operadores de rede.

Via de regra, os papéis genéricos  presentes em todas as cadeias verticais são:

• Criador de conteúdo, o qual tem a competência para criar e/ou agregar o conteúdo em
algum segmento específico como notícias de negócio, fichas completas de filmes, revistas
de iatismo, etc.

• Editor de conteúdo, o qual tem a responsabilidade financeira de publicar e distribuir o
conteúdo usando adequados meios e canais de distribuição.

• Provedores de serviço, que atuam no papel de, entre outros, distribuir o conteúdo digital
através de alguma rede para clientes que assinam seus serviços. Na mídia tradicional, a
distribuição é, na prática, totalmente física, usando mídia impressa, CDs, filmes e fitas
cassettes com vários pontos de vendas tais como cinemas, quiosques e lojas de varejo.

• Operador de rede, o qual opera a rede utilizada para entregar o serviço ao cliente.
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Estes papéis genéricos raramente se materializam no mercado de forma totalmente "pura".
Tipicamente, os partícipes reais exercem eles mesmos vários destes papéis genéricos e a
cadeia de valor é muito mais complexa, na verdade, uma rede de valor.

Empresas de mídia atuam tipicamente no papel de criadoras de conteúdo, editoras e,
frequentemente, também distribuidoras. Elas atuam, com frequência, em mais do que apenas
uma mídia. Para as empresas de mídia, o padrão DVB-T oferece uma oportunidade de pular a
etapa da entrega física e entregar digitalmente todo seu conteúdo diretamente aos
consumidores, às casas ou aos bolsos das pessoas. Os pioneiros naturalmente tem a
vantagem de construir uma sólida posição no "mercado multimídia digital", criar novos
conteúdos mesmo para  segmentos de mercado que ainda irão surgir e capturar novos fluxos
de receitas com modelos de negócio envolvendo propaganda e  conteúdo criado para o
consumidor através de serviços de mensagem datacast.

As emissoras de broadcast poderiam, à primeira vista, ser as candidatas naturais para
lançamento  de serviços datacast.  As emissoras terão a tecnologia DVB-T requerida para o
serviço, o know-how de broadcasting e a licença.  No caso de serviços de datacast fixo,
exatamente a mesma rede usada para o serviço de TV poderia técnica e sensatamente ser
usada para datacast. No caso de serviços móveis, converter uma rede projetada para recepção
fixa, tipo antena no telhado, para uma móvel seria difícil já que a capacidade de broadcasting
teria que ser reduzida. Sensatamente, sob a ótica regulatória, a licença de uso da frequência é
concedida para a provisão de serviço de TV. Como a regulação tratará o datacast  permanece
ainda uma questão em aberto, particularmente quando considerado como parte da
convergência de serviços.

Operadoras de celular móvel estão naturalmente numa posição muito confortável para alargar
seus escopos para serviços de datacast. Elas podem alavancar ambos os papéis de
operadoras de rede e provedoras de conteúdo. Implementar a rede de broadcast digital como
uma camada sobre a rede de estações rádio-base celulares existente tem um custo muito mais
competitivo quando considerados ambos investimentos e custos operacionais. Um provedor de
serviços móveis pode imediatamente alavancar sua base de clientes e sua capacidade de
faturamento & CRM. O que as operadoras não tem é o conteúdo de mídia a ser distribuído por
datacast.

Grandes provedores de serviço Internet (ISP) possuem tipicamente também um papel de
portal. Para estes provedores, serviços de datacast  significam uma nova oportunidade de
distribuir seu popular conteúdo Web para os consumidores. As páginas mais frequentemente
visitadas representam usualmente apenas uma fração de todo o conteúdo de um portal.

Como as discussões acima indicam, datacasting é uma genuína oportunidade a ser explorada,
a qual cruza com fronteiras tradicionais da indústria, aqui apenas considerados os serviços de
TV e telecom como exemplos. O serviço de datacasting  também pode oferecer novas
oportunidades de negócio a diversos partícipes, representantes de diferentes indústrias.
Mesmo que seja tentador imaginar o serviço de datacasting como uma evolução da
transmissão tradicional de TV, a experência do usuário, os serviços e o contexto no qual o
usuário utiliza estes serviços definem exatamente sua enorme diferença em relação ao ato de
assistir TV. Forçar datacasting e TV dentro dos mesmos terminais e conteúdo de usuário é
provavelmente tão difícil quanto combinar TV e Internet. O que provavelmente fará a evolução
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do mercado de datacast ainda mais complicado são as diferenças entre os segmentos de
datacast  fixos e móveis.

As regulações entorno de serviços de televisão e serviços de telecomunicações tem ambas
mais de 50 anos de história. Mudar o regulamento para cobrir o serviço de datacast será um
desafio para os órgãos reguladores, especialmente quando a regulação está no papel principal
de desenvolver  um mercado envolvido com inexploradas oportunidades para decolar.

5. Política, Normatização e Temas Regulatórios
(referente ao item 3.9 e referente ao item 3.5 sob o ponto de vista de normatização)

Para a televisão e o rádio, as condições cruciais para o sucesso requerem um público que
esteja informado sobre as facilidades e os benefícios oferecidos pelos serviços digitais,
incluindo avanços técnicos, programas e serviços adicionais. O público deve estar ciente das
oportunidades que os novos serviços de transmissão digital e os eletrônicos de consumo
estarão oferecendo. Adicionalmente, o acesso geográfico aos serviços digitais deverá ser
maximizado e os novos serviços deverão estar acessíveis o mais rápido possível.

Em relação à televisão e outros serviços digitais oferecidos ao público através de tecnologias
de broadcasting, uma declaração publica esclarecedora é essencial para divulgar a política de
mudança analógica-digital a ser adotada.

Amplo acesso à todos os serviços de informação pública deverão estar desenvolvidos e
normatizados.  Isto suportará e acelerará a implementação da TV Digital e serviços adicionais
de datacast.

O sistema de TV Digital oferece um grande potencial para trazer o acesso broadband às
residências para prestação de serviços adicionais, serviços suportados por TV e acesso à
Internet aos consumidores.

Os ciclos de vida útil dos produtos de consumo são, geralmente, de 5 a 10 anos ou mais. Isto
requer sistemas estáveis, acessos abertos e escalabilidade. Isto só pode ser assegurado
quando existe um padrão comum, amplamente aceito e com o sistema conjuntamente acertado
entre os participantes do mercado, como acontece com o DVB-T.

O processo da transição analógico-digital pode ser acelerado através da oferta de serviços
adicionais e interativos. Isto pode acontecer redefinindo o termo "transmissão de televisão
digital" para "transmissão multimídia e áudio-visual". Uma oferta de serviços mais versáteis
poderia muito bem tanto suportar quanto acelerar a implementação da TV Digital. Para isto
acontecer, deve-se criar uma abordagem de utilização do espectro que esteja em harmonia
com a atual utilização do espectro analógico.
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6. Expectativa dos Usuários dos Serviços
(referente aos itens 3.3 e 3.7)

6.1 Serviços de TV Digital

A TV Digital terá uma melhor qualidade de recepção de áudio e vídeo. Em adição ao som
stereo e surround, comentários poderão ser enviados em diversas línguas. Guias de
Programação Eletrônica (EPG) proporcionarão maiores informações sobre programas e
facilitarão a seleção de serviços. O EPG pode ser controlado remotamente e atuará como
interface do usuário para as páginas www.

A tecnologia digital com o padrão MHP (Multimedia Home Platform) torna o canal de TV
bidirecional, significando que perguntas e votações em tempo real são possíveis. Com EPG, o
consumidor pode comprar os produtos ou serviços divulgados, pedir informações adicionais
sobre o programa existente e seu conteúdo, sem precisar interromper sua assistência ao
programa.

O padrão DVB-T tornará possível a televisão de alta definição HDTV (High Definition
Television), na qual as resoluções vertical e horizontal são o dobro da televisão analógica no
padrão PAL (Phase Alternation Line).

6.2 Serviços Adicionais de Datacast

A principal força impulsionadora dos serviços datacast  é a vasta capacidade de transmissão
(broadcasting) do DVB-T. Recepção de dados em 22 Mbit/s (tipicamente 12 Mbit/s no caso
móvel, sendo que a máxima velocidade padronizada é 32 Mbit/s) significaria centenas de video
streams codificados em MPEG4, centenas de audio streams ou enchimento de um disco rígido
de 10 GB de dados por hora. Isto é claramente mais do que qualquer um pode consumir. O
ponto crucial que faz o sentido deste massivo fluxo de dados é a filtragem do mesmo para
atender as necessidades e escolhas atuais de qualquer usuário.

Como já foi mencionado anteriormente, o serviço básico de datacast consiste de fluxos de
áudio e vídeo direcionados para consumo imediato ou armazenagem (file down loading). Os
arquivos podem conter qualquer quantidade razoável de dados, desde textos até complexas
aplicações de software.

Os terminais datacasting serão equipados com dois filtros. O assim chamado filtro DVB/PID
deixa passar aquelas partes do fluxo que contém serviços que o consumidor tem assinado ou
direito de acesso. Os direitos de recepção dos serviços disponíveis podem ser armazenados
pelo operador de datacast numa área inviolável do terminal ou, se a criptografia for utilizada, as
senhas de recepção podem ser distribuídas através da Internet, correio, etc. Este último caso
pode também ser usado em mecanismos de proteção de conteúdo, conhecidos como Digital
Rights Management (DRM), onde arquivos individuais (arquivos de áudio MP3 ou revistas)
podem ser protegidos.

O segundo filtro é o filtro pessoal de usuário que pode ser configurado para receber apenas o
conteúdo correspondente à escolha pessoal momentânea. Ambos o guia de programa ou as
categorias e atributos do conteúdo podem ser utilizados para fazer a seleção. O guia de
programa mostra o conteúdo disponível. O usuário pode sintonizar um fluxo de áudio ou vídeo



COMENTÁRIOS 7 (8)

18.06.2001

fazendo a seleção pelo guia ou pedindo um arquivo contendo, por exemplo, um guia de serviço
local a ser armazenado na memória cache do terminal assim que for recebido.

A outra possibilidade é usar as categorias e atributos do conteúdo para fazer a seleção. Por
exemplo, alguém pode pedir ao terminal para armazenar e alertar sobre todas as notícias
recebidas e também armazenar qualquer conteúdo relacionado com golfe ou todas as músicas
de David Bowie. As categorias e atributos dão possibilidades sem fim de personalizar o serviço
de datacast, fazendo isto na mais absoluta privacidade. Como o filtro é local (no terminal)
ninguém mais terá conhecimento sobre como ele foi configurado.

O serviço de datacast  da plataforma básica descrita acima pode ser dividido em três diferentes
categorias:

• Business to business : serviços para distribuir grande quantidade de dados entre
companhias ou dentro da própria empresa como, por exemplo, atualizar todos os sites de
desenvolvimento com as últimas versões dos documentos de projeto de um novo avião.

• Business to consumer :    entrega diversificada de entretenimento e informação, pública ou
comercial, basicamente com curta expectativa de vida, para os consumidores. Também
compreende a entrega de conteúdo com direito autoral de longa expectativa de vida como,
por exemplo, jogos, música, livros eletrônicos, contra algum esquema previamente
acordado de pagamento.

• Consumer to consumer :  talvez para a surpresa do leitor, promissores serviços nesta
categoria também podem ser  previstos. Serviços de mensagem datacast  que permitem
aos consumidores entrar com mensagens a serem difundidas a um grande número de
receptores podem ser usados para implementar, por exemplo, o serviço de anúncios
classificados prestados atualmente pelos jornais. Também serviços de chat ou newsboard
para audiência pública ou para comunidades fechadas de interesse específico podem ser
implementados com mensagens datacast.

Serviços destas três categorias podem existir tanto no segmento fixo de datacasting, como no
móvel.  No entanto, é provável que o segmento fixo seja endereçado às residências e carregue
mais serviços relacionados com conteúdo cujo consumo é demorado e requeira concentração.
Isto significa distribuição de filmes, aplicativos-PC ou livros, entre outras coisas. Serviços de
natureza instantânea, como o mercado áereo eletrônico com anúncios classificados, a
distribuição de guias locais da cidade ou o serviço de notícias de última hora, provavelmente
terão uma forte demanda no segmento móvel.



COMENTÁRIOS 8 (8)

18.06.2001

7. Aspectos de Rede
(referente ao item 3.4)

As vantagens da transmissão terrestre DVB-T em termos de portabilidade, mobilidade e
recepção em set top receivers integrados, plenamente justificam a maximização da cobertura
terrestre. Em muitos países a maioria das residências recebe TV analógica por meio terrestre.
Para estes habitantes que apenas querem os serviços digitais abertos "free-to-air" existirá uma
forte expectativa de receber estes serviços por meio terrestre. A infraestrutura da rede
analógica terrestre existente pode ser utilizada.

O conceito de SFN (Single Frequency Networks) é eficiente ao otimizar o espectro requerido
para oferecer serviços em determinada área geográfica. Tendo ambos os modos 2K e 8K bem
como vários intervalos de guarda, o sistema DVB-T pode oferecer uma eficiente ferramenta de
planejamento de SFNs para diversos fins, inclusive redes móveis. Utilizando gap fillers, as
possibilidades de recepção móvel e portátil serão melhoradas. As modificações e expansões
da rede para recepção móvel podem ser implementadas à custos razoáveis.

Os usuários estão rapidamente se movendo para um estilo de vida móvel. As tecnologias
celulares nos ensinaram a utilizar a tecnologia móvel em nossas comunicações diárias. Ao
utilizar serviços de datacast sobre DVB-T em conjunto com canais de retorno em 2G/3G, os
consumidores serão capazes de receber serviços com novos tipos de conteúdo e ter a
interatividade aumentada. A utilização conjunta das tecnologias de rede celular e DVB-T
proporcionarão aos usuários serviços personalizados e independentes da localização.

8. Conclusões

O padrão DVB-T torna possível trazer o conteúdo da TV Digital, serviços adicionais do tipo
datacast, conteúdo de informações e entretenimento para os ambientes residencial e móvel. O
serviço de TV Digital está entregando boa qualidade de TV com algum serviço local de valor
adicionado primariamente na sala de estar do ambiente doméstico. O DVB-T pode ser visto
como um mecanismo de entrega de conteúdo eficiente e barato comparado com os tradicionais
sistemas de distribuição (jornais, CDs, etc). Terminais estacionários com memória de massa e
terminais móveis permitirão independência de tempo e localização no consumo de dados
multimídia digitais.

O padrão DVB-T foi desenvolvido pelos players do mercado global e é adotado amplamente no
mundo. A padronização comum e a larga adoção do padrão oferecerão novas oportunidades
de negócio para criadores de conteúdo, provedores de serviço, operadores de rede e
fabricantes. Arquiteturas abertas, conceitos de plataforma e interfaces abertas deverão ser
favorecidas para garantir competição aberta e portanto, um serviço econômico oferecido aos
consumidores.

Ambos os serviços de TV Digital e datacast  irão operar em paralelo em radiofrequências para
transmissão de TV. O objetivo comum deverá ser a possibilidade de realizar a troca analógica-
digital o mais rápido possível para liberar espaço (espectro) para a TV Digital e serviços
adicionais de datacast.  Para garantir uma rápida e eficiente implementação de rede são
necessários vários preparativos e um planejamento eficiente do espectro em harmonia com os
níveis nacional, regional e até mesmo global, onde possível.


