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INTRODUÇÃO

I.  INTRODUÇÃO

I.1.  Comentários iniciais

Em primeiro lugar, cumprimentamos a Anatel pela iniciativa de dar
continuidade à discussão relativa à TV digital, promovendo um debate aberto
com a sociedade, o que poderá levar a uma decisão mais segura quanto ao
sistema a ser adotado no Brasil e sua conseqüente implantação.

Desde a apresentação de seu Relatório Final sobre os testes realizados
com os três sistemas de TV digital disponíveis, o ATSC, o DVB-T e o ISDB-T, o
Grupo ABERT/SET vem desenvolvendo diversos estudos e análises adicionais,
não somente técnicos, mas principalmente no que diz respeito aos aspectos de
mercado, industriais, do negócio e das tendências para o futuro, visando
principalmente a preservação do serviço de Televisão e a máxima satisfação das
expectativas do cidadão.

Tendo como base esses estudos, nos dedicamos à leitura e à análise dos
relatórios do CPqD, seus anexos e apêndices. Esperamos, pois, estar
apresentando  à ANATEL comentários e contribuições consistentes, que
realmente possam se somar aos esforços da Agência na busca das melhores
soluções para o Brasil.

I.2. Sumário Executivo

Neste trabalho, o Grupo ABERT/SET apresenta suas contribuições e seus
comentários relativos à Consulta Pública da ANATEL nº 291, de 12 de abril de
2001.

Da análise dos relatórios do CPqD, que servem como referência para os
comentários, não podemos deixar de observar que os Relatórios "Análise dos
Testes de Laboratório e de Campo de Sistemas de TV Digital Realizados no
Brasil" e "Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da
Televisão Digital", apesar de serem pouco conclusivos, minimizam vantagens
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importantes que o sistema ISDB-T apresenta sobre o sistema DVB-T,
particularmente no que diz respeito à flexibilidade de aplicações e ao
desempenho para recepção móvel e em condições de ruído impulsivo, sendo
que este último fator afeta a recepção com antenas internas, bastante utilizada
no Brasil (cerca de 22% dos domicílios).  As nossas observações detalhadas
sobre esses pontos encontram-se nos capítulos II e III destas contribuições. Um
quadro resumindo o comportamento dos três sistemas - ATSC, DVB-T e ISDB-T,
a partir do qual pode-se fazer uma comparação de desempenho quanto aos
fatores técnicos relevantes, é apresentado ao final do capítulo III.

Ao longo de todo o trabalho, sempre que pertinente para cada aspecto
analisado, indicamos algumas correções e atualizações que devem ser
procedidas nos relatórios sob consulta, na tentativa de  colaborar com a intenção
de uniformização da base de conhecimentos, bem como de evitar a indução a
conclusões equivocadas. Algumas correções adicionais, que não se inseriram no
texto, aparecem no Anexo I destas contribuições.

            Realizamos, também, uma profunda análise do impacto que a definição
do padrão de TV digital poderia ter sobre a fabricação e disponibilização de
televisores digitais no Brasil e os custos para o telespectador. Concluímos que,
para o início da operação, suposta no ano de 2003, o desenvolvimento de
receptores de televisão digital, os prazos de lançamento desses produtos e seus
custos serão pouco sensíveis à escolha do padrão. O estudo completo consta do
capítulo VI destas contribuições.

No capítulo VII de nossas contribuições, apresentamos, uma proposta
para o modelo de negócio que o grupo ABERT/SET acredita ser o mais
adequado para o Brasil. Nossa proposta foi concebida na perspectiva de que
este modelo vai delinear a televisão do futuro que, provavelmente, permanecerá
pelos próximos 30 anos. Por isso, o  modelo proposto permite que o público
disponha,pelo menos, de alta definição (HDTV) simultânea com recepção móvel
e portátil e "datacasting" (radiodifusão de dados) com interatividade. O grupo
propõe, também, que o modelo contemple a máxima flexibilidade, para que as
emissoras possam desenvolver suas estratégias para adotar soluções
diferenciadas nas inúmeras regiões do país, que apresentam enorme
diversidade cultural e econômica, bem como para observar as respostas do
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público ao que está sendo oferecido e, sempre que necessário, redirecionar as
soluções implementadas. Este modelo traz inúmeras vantagens para todos os
envolvidos, entre elas:

� Possibilita a universalização e a democratização do acesso ao serviço,
por passar a disponibilizá-lo a qualquer tempo, em qualquer lugar e por
oferecer à população, na única mídia gratuita a qualidade que será, em
breve, ofertada nas mídias pagas;

� Cria uma nova experiência em assistir TV, com o envolvimento
proporcionado pelo HDTV ;

� Acelera a renovação do parque de televisores e periféricos, além de criar
um novo mercado para recepção móvel, beneficiando a nossa indústria;

� Dá aos radiodifusores melhores condições de competirem entre si e com
as demais mídias, além de criar um novo mercado, ainda não explorado,
fonte de novas receitas, que serão necessárias para a implantação da
nova tecnologia.

 No capítulo VIII, analisamos o estágio atual e as perspectivas de    
desenvolvimento dos vários sistemas, resumidas a seguir:

� A evolução do sistema ATSC está fortemente limitada pela recente
decisão de manutenção de compatibilidade entre os futuros receptores e
os já vendidos. Assim, embora os esforços em andamento nos Estados
Unidos indiquem que, em breve, haverá melhoria de desempenho no
caso de recepção com antenas externas, não há, no horizonte,
perspectivas de soluções eficazes para garantir a recepção robusta com
antena interna ou viabilizar a recepção móvel;

� Com relação ao sistema DVB-T, ainda que estejam sendo desenvolvidas
técnicas para melhorar  seu desempenho para recepção móvel veicular,
tais técnicas não se aplicam a receptores portáteis e, além disso, não
conseguem sequer fazer o desempenho do DVB-T chegar perto daquele
do ISDB-T;
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� O sistema ISDB-T, cujo atual desempenho já  permite o atendimento ao
modelo proposto pelo grupo ABERT/SET, prepara-se para incorporar,
ainda,  técnicas similares às que estão sendo desenvolvidas  pelo DVB-T.
Tudo indica, portanto, que o ISDB-T  estará sempre à frente dos demais
sistemas.

Ao final de todas as análises e avaliações que fizemos,considerando os
mais variados aspectos envolvidos, concluímos que o único sistema que atende
ao modelo proposto pelo grupo ABERT/SET é o sistema ISDB-T. Além disso, ele
é o que melhor viabilizará a convergência e complementaridade dos mundos
“wireless”, permitindo que a sociedade brasileira, os operadores das futuras
gerações de telefonia celular e os radiodifusores tenham o máximo benefício de
uma melhor utilização do espectro de freqüências.

   Por este motivo, o grupo propõe à ANATEL a adoção do sistema ISDB-T
como padrão de transmissão TV digital no Brasil.

Ressalta, porém, sendo isto aplicável a qualquer sistema, que é
imprescindível que alguns  compromissos com o Brasil sejam assumidos pelas
instituições  responsáveis, de modo a assegurar o sucesso da introdução da TV
digital. São eles:

� A participação efetiva do Brasil no processo decisório da evolução do
padrão ISDB-T;

� A participação do Brasil nos trabalhos de pesquisa e de testes de novos
desenvolvimentos e nos fóruns de normatização supranacionais;

� O suporte tecnológico do Japão à implantação do ISDB-T no Brasil,
incluindo a possibilidade de produção local de componentes;

� A implementação de ações visando incrementar a capacitação do pessoal
técnico nacional envolvido com a digitalização da televisão

� O acesso ao licenciamento da tecnologia, pelo menos, nos termos da
melhor condição oferecida pelo ARIB a outros licenciados;
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� O adequado fornecimento de componentes eletrônicos  à Indústria
Brasileira de Aparelhos de Televisão, em nível de qualidade, prazos,
quantidades e preços viáveis, e que estes, no caso de incluírem encargos
de direitos de propriedade intelectual, os aplicados ao mercado brasileiro
sejam, pelo menos, justos e não discriminatórios

� A cooperação técnica e financeira das instituições japonesas com os
trabalhos de promoção do Padrão ISDB-T nos demais países da  América
do Sul.

Estão incluídas, também, nas nossas contribuições, algumas sugestões
relativas a pontos básicos para a realização da transição analógico-digital, de
modo a não penalizar a sociedade e permitir a preparação da indústria para a
colocação de receptores no mercado, bem como das emissoras, para
disponibilizar material em alta definição, assegurando, assim, o sucesso da
implantação da TV digital no Brasil. Entre elas, estaria a determinação de um
prazo mínimo entre a liberação dos canais digitais e o início das transmissões,
bem como  o comprometimento das emissoras em iniciar as transmissões com
uma quantidade mínima de horas semanais em alta definição. Também, o início
das transmissões nas mesmas cidades, as principais metrópoles,  e a migração
progressiva para as demais. A abordagem mais completa deste assunto pode
ser encontrada no capítulo IX deste trabalho.
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II. ANÁLISE TÉCNICA

II.1.  Introdução

O Grupo ABERT/SET, ao final dos testes de campo e de laboratório,
preparou um detalhado relatório técnico sobre os resultados das experiências,
que permanece disponível no site da ANATEL (www.anatel.gov.br). Este capítulo
tem como principais objetivos comentar e/ou aprofundar algumas considerações
e comentários apresentados pelo CPqD em seu relatório de “Análise dos Testes
de Laboratório e de Campo de Sistemas de TV Digital Realizados no Brasil”.

Esta análise está focada na comparação entre os dois sistemas que
utilizam a modulação COFDM, uma vez que o sistema ATSC, conforme exposto
e amplamente detalhado no relatório técnico do Grupo ABERT/SET, não atende
tecnicamente às necessidades mínimas  para a preservação do serviço de
radiodifusão de sons e imagens no Brasil, principalmente devido à sua baixa
robustez a multipercursos e à sua falta de flexibilidade.

Os sistemas DVB-T e ISDB-T, por estarem baseados na modulação
COFDM, apresentam alguma similaridade em seus resultados. Entretanto,
algumas características técnicas, como imunidade a ruído impulsivo e
capacidade para recepção móvel, os diferenciam fortemente quanto a sua
performance em condições reais de operação e quanto às possibilidades de
desenvolvimento de aplicações que consideramos fundamentais para o futuro da
radiodifusão.

Desta forma, esses dois itens técnicos - imunidade a ruído impulsivo e
capacidade para recepção móvel - serão analisados com maior profundidade
neste capítulo, que cobre, em parte, as contribuições solicitadas no item 3.1 da
consulta pública, “Avaliação técnica dos padrões de televisão digital terrestre”.
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II.2.  Imunidade a ruído impulsivo

Ruído Impulsivo é um ruído de curtíssima duração e de alta intensidade
gerado por determinados eletrodomésticos, tais como liquidificadores,
batedeiras, furadeiras, entre outros, e também por motores de veículos. Por isso
são muito comuns nos lares brasileiros e no ambiente para recepção móvel, por
sua proximidade de automóveis. Ou seja, o ruído impulsivo representa uma das
fontes de interferência mais importantes para o sistema de TV Digital.

O seu efeito sobre a televisão analógica atual é pouco percebido, pois
causa apenas o aparecimento de um rápido “chuvisco” na imagem e de
distorções, também rápidas, no áudio da televisão. Porém, na televisão digital,
as conseqüências são muito mais visíveis do que na televisão analógica pois,
neste caso, a imagem apresenta nos casos mais simples o efeito de blocagem, e
nos mais críticos a interrupção total da recepção: a imagem e o áudio são
interrompidos totalmente. Este tipo de degradação é visto como inadmissível
pelos atuais critérios de qualidade de serviço dos nossos telespectadores.

Tomando como base a Figura 3.5.2. e a Tabela 3.5.3  do relatório do
CPqD e considerando a performance dos sistemas para janelas de ruído
inferiores a 200us, que é a região de interesse prático, como pode ser
comprovado nos testes de campo, podemos resumidamente concluir:

� O sistema DVB-T 2K teve o pior desempenho de todos os sistemas e
esse desempenho foi um fator determinante no baixo desempenho global
dessa configuração nos testes de campo, o que será melhor comentado
posteriormente;

� O sistema DVB-T, para ter uma imunidade um pouco maior perante o
ruído impulsivo, precisa operar em modo 8K, pois nesse modo apresenta
um desempenho 5dB melhor do que no modo 2K;

� O sistema ATSC tem um desempenho aproximadamente  5dB melhor do
que o sistema DVB-T 8K e 10 dB melhor do que o desempenho do
sistema DVB 2K;
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� O sistema ISDB teve o melhor desempenho de todos os sistemas pois,
em modo 4K, teve um desempenho 5dB superior ao sistema ATSC, 10dB
superior ao sistema DVB-T 8K e 15dB superior ao sistema DVB 2k. É
importante salientar que este desempenho poderá ainda ser melhorado
pela utilização do modo 8k e de um “time interleaving” mais profundo, pois
para os testes foi utilizado apenas o “time interleaving” de 0,2 segundos.

Além disso, o CPqD optou por apresentar na Tabela 3.5.2 do relatório o
resultado dos testes de diversas configurações do sistema ISDB-T. Foi omitido,
contudo, o resultado do teste do sistema ISDB-T sem o entrelaçamento no
tempo.

Os resultados completos estão na Tabela 1.3, onde aparece em destaque
a configuração não mencionada no relatório.

Sistema Configuração Receptor Máxima janela
W (µs)

3/4 1/16 4K 0,1s Chip I 500

3/4 1/16 4K 0,2s Chip I 550ISDB-T

3/4 1/16 4K 0,0s Chip I 22

DVB-T 3/4 1/16 2K Chip D 22

Tabela 1.3: Critério 2 – máxima janela (µs) para D/N=7dB

O resultado do sistema DVB-T foi incluído de forma ilustrativa para
comparação ao resultado destacado na Tabela 1.3. O resultado do sistema
ISDB-T sem o entrelaçamento temporal é equivalente ao resultado do sistema
DVB-T em configuração de mesmo FEC e intervalo de guarda.

Este resultado evidencia a importância da ferramenta de entrelaçamento
temporal presente exclusivamente no sistema ISDB-T. Além dos ganhos
significativos de desempenho para recepção móvel, destacados no Item 3.8 do
relatório do CPqD, é também bastante significativo o ganho de desempenho
frente ao ruído impulsivo.
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II.3.  Recepção Móvel - Laboratório

A análise a seguir é feita sobre os resultados apresentados no item “3.8.5
– Testes com outras configurações mais robustas” do relatório do CPqD, que
teve como finalidade a avaliação dos sistemas, em laboratório, para a recepção
móvel apesar do título utilizado para esse teste no relatório do CPqD.

O teste de laboratório para a recepção móvel é de extrema importância
para os sistemas de TV digital, não só por que os resultados obtidos pelos
sistemas, como veremos a seguir, são claramente diferentes, como também é
absolutamente impossível submeter os sistemas às mesmas condições de
recepção quando o teste é realizado em condições reais de recepção no campo.
Isto só é possível desenvolver em condições de laboratório. Portanto, o teste de
laboratório é determinante no desempenho comparativo dos sistemas mas não o
é no desempenho em condições reais de recepção.

Desta maneira, discordamos da primeira conclusão apresentada que
indica, na página 80/202 do referido relatório, que  “ambos os sistemas DVB-T
(particularmente no modo 2K) e ISDB-T dispõem de configurações que permitem
recepção móvel robusta” , pois nenhuma conclusão, como dito anteriormente,
pode ser tirada em relação ao desempenho dos sistemas no campo, porque o
“canal móvel” simulado em laboratório pode ser muito mais simples do que o
canal móvel real verificado em campo. Aliás, como veremos na análise dos
testes de campo, realmente demonstrou ser.

Também observamos que a terceira indicação retirada dos testes e
apresentada na página 80/202 do relatório do CPqD  é colocada nos seguintes
termos:

� “para a mesma configuração (FEC, intervalo de guarda e modo de operação),
verificou-se um melhor desempenho do receptor do sistema ISDB-T em
relação aos do DVB-T nas condições deste item dos testes de laboratório”.

Consideramos que a afirmação, conforme apresentada, minimiza a
diferença significativa de performance entre os dois sistemas uma vez que,
mesmo utilizando-se a configuração menos robusta de FEC e modulação para
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os sistema ISDB-T, este obteve  resultado similar ao obtido com a configuração
mais robusta do sistema DVB-T. Além disso, o fato de o resultado ter sido
avaliado como “melhor desempenho do receptor  do sistema ISDB-T...” , dá a
entender que os resultados obtidos pelo sistema ISDB-T são um caso particular
de performance do receptor em teste e não do sistema, minimizando o aumento
do desempenho do sistema ISDB-T pela utilização do “time interleaver”. O “time
interleaver” tem como principal função, inclusive mencionada na introdução do
relatório em análise, o aumento da robustez do sistema perante as distorções de
curta duração, amplamente encontradas em um ambiente de recepção móvel.

Para efeito comparativo, apresentamos abaixo as conclusões do Grupo
ABERT/SET, baseadas nos resultados apresentados pelo CPqD.

� O desempenho do sistema ATSC, que não operou mesmo para
velocidade de 1,8km/h, que era a mínima gerada pelo simulador do
laboratório, foi significativamente inferior ao desempenho do sistema
DVB-T com carga útil de 19,76Mbps, que operou com velocidade máxima
de 60km/h e, principalmente, inferior ao desempenho do sistema ISDB-T
que, com uma configuração que permite a transmissão de 19,33Mbps,
operou com uma velocidade máxima de 215km/h;

� Considerando-se a mesma configuração, a velocidade máxima de
operação do sistema DVB-T em modo 8k é, aproximadamente, 4 vezes
inferior à velocidade máxima do mesmo sistema DVB-T em modo 2k;

� A maior velocidade de operação possível com o sistema DVB-T em modo
8k foi de 65km/h, obtida com uma configuração que permite a
transmissão de apenas 4,15Mbps (QPSK, ½, 1/8). Este resultado será
melhor ponderado quando discutirmos a transmissão hierárquica dos
sistemas DVB-T e ISDB-T;

� O desempenho do sistema ISDB-T foi significativamente superior ao do
sistema DVB-T, pois a velocidade máxima obtida por todas as
configurações testadas do DVB-T foi de 225km/h, conseguida quando se
transmitiu apenas 4,15Mbps..Uma velocidade similar a essa, de 215km/h,
foi alcançada com o sistema ISDB-T com uma configuração que permitiu
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a transmissão de 19,33Mbps, quase 5 vezes maior que o payload
permitido pelo DVB-T. Além disso, o sistema ISDB-T em uma de suas
configurações mais robustas, que permite a transmissão de 5,73Mbps,
chegou a operar em uma velocidade de 710km/h. Apenas como
ilustração, pois esse dado não consta de nosso relatório técnico: os
resultados do sistema ISDB-T para configurações ainda mais robustas
(com modulação DQPSK, FEC ½) não foram apresentados porque o
simulador de laboratório simulava uma velocidade máxima, para o canal
em teste de “apenas” 900km/h, que não era suficiente para impossibilitar
a operação do sistema.

II.4.  Considerações Gerais - Testes de Campo

Nas considerações iniciais feitas pelo CPqD, é apresentada (página
100/202 do referido relatório), uma análise sobre as degradações (ou “artifacts”)
percebidas durante os testes de campo, e sobre ela gostaríamos de fazer os
seguintes comentários:

� Os “artifacts”  observados nos testes de campo foram computados em
um intervalo de tempo de apenas um minuto, tempo acordado com a
equipe técnica do grupo ABERT/SET, pois qualquer duração superior
a essa levaria a um enorme impacto no tempo total dos testes, uma
vez que  foram efetuadas mais de 1000 medidas em campo;

� Fica claro que nesse intervalo de tempo não é possível admitir um
número grande de interrupções na recepção pois, tomando como
exemplo uma partida de futebol com 90 minutos de duração e
consideranndo como admissível 2 (duas) degradações por minuto,
teríamos, ao final da partida, 180 interrupções na recepção correta do
evento. Consideramos, portanto, sem nenhuma validade prática, uma
análise que não considere o número de “artifacts”;

� Consideramos, também, pouco apropriada a afirmação sobre as
condições para a avaliação subjetiva, pois as degradações observadas
eram, em sua enorme maioria, de clara observação: blocagem em
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grandes áreas de imagem, congelamento  e até mesmo a interrupção
completa da recepção. Além disso, mesmo na determinação da
margem de recepção, também é utilizada  a avaliação subjetiva para
se determinar a quantidade de ruído branco a ser injetada;

� Concordamos plenamente com a menção do relatório do CPqD de que
os dados referentes a essas degradações de curta duração são
importantes na obtenção de informação sobre a robustez dos sistemas
digitais a degradações de curta duração introduzidas pelo meio.
Acrescentamos que, além disso, são também importantes para
determinar o quanto essas degradações estão presentes em
condições reais de recepção e o quanto elas podem afetar a correta e
adequada recepção da TV digital.

� Por último, gostaríamos de destacar que a configuração do sistema
ISDB-T 3/4, 1/16, 4k (a mesma avaliada em campo), apresentou, nos
testes de laboratório, um limiar de recepção para interferência por
ruído branco 1,7dB superior à configuração DVB-T 2/3, 1/32, 8k e que
essa diferença foi de 1,5dB na simulação computacional feita pelo
CPqD, conforme apresentado no mesmo relatório em sua página
95/202. Desta forma, na comparação entre os sistemas DVB-T 8k e
ISDB-T 4k, testados em campo, deveriam ser considerados esses
valores pois os mesmos passaram a ser significativos nos pontos de
margem inferior a 2dB, que tiveram alguma representatividade
estatística no “experimento 2”, cujos pontos de teste foram escolhidos
pelo CPqD. Isto pode ser confirmado no próprio relatório do CPqD,
pela Figura 4.2.26, em que é apresentado o IDS em função da
margem mínima, onde é possível observar que este não é função do
sistema COFDM empregado, ISDB-T ou DVB-T, e sim, da
configuração escolhida.

Desta forma, sob o nosso ponto de vista, as medidas de desempenho
utilizadas pelo CPqD, que foram “Índice de Disponibilidade de Serviço (IDS)” e o
“Índice de Eficiência do Sistema (IES)”, apesar de serem excelentes ferramentas
para tentar resumir os resultados dos testes de campo, deveriam considerar o
número de degradações de curta duração (artifacts) para que pudessem ter
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alguma relevância prática e a comparação entre o sistema DVB-T e o ISDB-T
deveria destacar a diferença de limiar de recepção devido apenas às
configurações escolhidas e não aos sistemas em si.

II.5.  Imunidade a ruído impulsivo – Testes de Campo

O  “experimento 2” , do relatório do CPqD envolveu a avaliação
simultânea dos três sistemas em  27 pontos, escolhidos pelo CPqD de acordo
com os critérios apresentados nas páginas 120/202 e 121/202 do relatório
“Análise dos testes de Laboratório e de Campo de Sistemas de TV Digital
realizados no Brasil”. Para respaldar as observações apresentadas por nós no
item anterior, gostaríamos de comentar os gráficos apresentados na Figura
4.2.27 do referido relatório: nela é possível observar o impacto do ruído
impulsivo sobre a performance do sistema DVB-T, pois quando consideramos a
região do gráfico para o número de “artefatos” superior a “4/min”, percebemos
que o IDS dos sistemas é praticamente igual (92% para o DVB-T e 89% para o
sistema ISDB-T), ao passo que, quando é considerado o número máximo de
1/min, esta diferença aumenta significativamente em favor do ISDB-T (81% para
o ISDB-T e 66% para o DVB-T).

II.6.  Recepção Móvel – Testes de Campo

Esse experimento envolveu a avaliação dos sistemas quando submetidos
a condições reais de recepção móvel em áreas urbanas.

Duas observações importantes precisam ser colocadas antes da análise
dos resultados: a primeira é que os resultados apresentados no relatório do
CPqD tiveram alguns erros importantes, como pode ser constatado na seção
AI.2.3 do presente trabalho; a segunda é relativa ao objetivo do teste, que foi o
de avaliar os sistemas em condições reais de recepção móvel urbana e avaliar a
complexidade do canal móvel real em relação ao canal móvel simulado em
laboratório. Desta forma, os testes não tinham o objetivo de determinar
configurações de payloads máximos para recepção móvel ou de determinar
configurações dos diferentes sistemas com igual desempenho no experimento.
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Discordamos da quarta conclusão do CPqD relativa a esses testes,
abaixo transcrita:

� “para ambos os sistemas, as configurações que utilizam um número maior
de portadoras propiciaram resultados levemente superiores”

A não concordância com esta conclusão vem do simples fato de que a
única configuração do sistema DVB-T que obteve resultado satisfatório foi a
QPSK-1/2-1/16-2k. Nenhuma outra configuração, mesmo em modo 8k, obteve
resultado aceitável. Além disso, os resultados do sistema ISDB-T não
apresentaram diferença de performance com o sistema operando em 4k ou 2k.

Embora com algumas limitações devidas à impossibilidade prática de se
desenvolver um experimento  de recepção móvel, em campo, que pudesse
submeter os sistemas às mesmas condições de teste, o experimento foi de
enorme importância e nos permite concluir que:

� Pelo desempenho alcançado por ambos os sistemas, inferior ao obtido
em laboratório, concluímos que o “canal” móvel simulado em laboratório,
apesar de ser o de maior complexidade possível de ser gerado, era de
complexidade inferior às condições reais encontradas em campo. O
grande número de sinais que chegam à antena receptora, o
desvanecimento aleatório das contribuições, a presença de ruído
impulsivo e  o nível de C/N recebido, que muitas vezes pode ficar abaixo
do limiar de recepção, tornam praticamente inviável a simulação do “canal
móvel” em laboratório;

� Os resultados obtidos mostram que a recepção móvel  utilizando o
sistema DVB-T só pode ser considerada viável na configuração mais
robusta  do modo 2k;

� As configurações do sistema ISDB-T utilizando a modulação DQPSK
foram as que apresentaram os piores desempenhos entre todas as
configurações do ISDB-T. Este fato não era esperado, uma vez que a
modulação DQPSK é, teoricamente, a mais adequada para aplicações
móveis. A única justificativa é que o modulador ou o receptor utilizado nos
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testes tivesse apresentado problemas de mau funcionamento nessas
configurações.

� O sistema DVB-T apenas conseguiu um número contável de falhas
quando foi configurado para trabalhar com modulação QPSK, FEC ½ e
modo 2k, que permite um payload de 4,39Mbps. Em todas as outras
configurações menos robustas testadas, o número de falhas do sistema
foi incontável. Já com o sistema ISDB-T, em todas as configurações
avaliadas, foi possível obter um número contável de falhas (o número
máximo foi de 10 falhas para a configuração DQPSK-2/3-1/16-0,5-2k). No
caso deste sistema, em função dos excelentes resultados obtidos com
configurações de robustez intermediária (utilizando modulação 16QAM),
chegou-se a avaliá-lo com um payload de 17,18Mbps: ocorreram apenas
6 falhas nos 6 trechos percorridos, porém, a duração das falhas foi
extremamente longa, pois o receptor demorava muito para re-sincronizar
e por isso consideramos o desempenho dessa configuração inaceitável.
Além disso, com o sistema ISDB-T foi possível “zerar” o percurso nas
duas ocasiões em que o sistema foi avaliado com a configuração 16QAM-
2/3-1/16-0,5, tanto no modo 2k quanto no modo 4k. Desta maneira, assim
como obtido em laboratório, claramente o sistema ISDB-T teve um
desempenho global  bastante superior ao sistema DVB-T.

� Vale a pena ressaltar que este teste teve a intenção de trazer apenas
informações adicionais aos resultados de laboratório. Cada configuração
testada estava sujeita a interferências diferentes, uma vez que não era
possível testá-las simultaneamente. Apesar disto,  a comparação entre os
sistemas feita a partir desses resultados práticos confirmou os resultados
obtidos em laboratório.

II.7. Conclusões

Apesar de ter sido necessário apresentarmos algumas pequenas
correções aos dados apresentados, conforme indicadas no Anexo I deste
trabalho, e de o relatório em consulta apresentar conclusões superficiais sobre o
desempenho dos sistemas, a  análise dos testes feita pelo CPqD não nos leva a
reconsiderar nenhuma das conclusões apresentadas pelo grupo ABERT/SET em
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seu relatório de 15/05/2001 que, para efeito de esclarecimento, repetimos a
seguir:

Considerando:

� O objetivo de otimizar a recepção pelo ar, no mínimo mantendo o
atendimento gratuito atualmente proporcionado à população pelos
sistemas de radiodifusão analógica ;

� Que os sistemas DVB-T e ISDB-T apresentam melhor desempenho em
situações de multipercurso intenso verificadas em áreas densamente
povoadas, áreas essas que deverão ser as primeiras a serem servidas
pela televisão digital;

� Que os sistemas DVB-T e ISDB-T permitem a implementação de modelo
de transmissão em alta definição com adequada robustez;

� Que somente os sistemas DVB-T e ISDB-T apresentaram recepção em
100% dos pontos dentro da área de maior concentração populacional,
mais próxima ao ponto de transmissão;

� Que todos os sistemas apresentaram melhoria na cobertura de áreas de
sombra com o emprego de estação reforçadora de sinais (gap filler),
porém essa melhoria foi menos significativa para o sistema ATSC;

� Que os resultados dos testes de laboratório demonstram  que somente os
sistemas DVB-T e ISDB-T possibilitam o emprego de redes de freqüência
única;

� Que os novos receptores do ATSC desenvolvidos recentemente e
disponibilizados para os testes, apesar do emprego de técnicas de
equalização sofisticadas, não apontaram para melhorias reais em
situações práticas;
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� Que as desvantagens observadas anteriormente nos sistemas DVB-T e
ISDB-T para as relações de proteção de canais adjacentes foram
superadas pelas implementações tornadas disponíveis posteriormente;

� Que a vantagem no limiar de relação sinal ruído apresentada pelo sistema
ATSC não se traduz em resultados práticos de melhoria de cobertura para
a configuração típica das principais cidades brasileiras;

� Que os resultados desfavoráveis da relação entre a potência de pico e a
potência média apresentados pelos sistemas DVB-T e ISDB-T têm baixa
relevância, pois oneram apenas o radiodifusor e não a população;

� Que o sistema ISDB-T apresenta o melhor desempenho em condições
domésticas de recepção com  utilização de antenas internas (“indoor
reception”) e que o sistema ATSC é totalmente inadequado nessas
condições;

� Que o sistema ISDB-T apresenta desempenho muito superior aos demais
no que se refere à imunidade a ruído impulsivo;

� Que o sistema ISDB-T é o que apresenta maior grau de flexibilidade para
as possíveis aplicações do serviço de radiodifusão de sons e imagens,
inclusive no que diz respeito à recepção móvel ou portátil.

Concluímos que:

� O sistema ATSC não atende tecnicamente às necessidades mínimas
para a preservação do serviço de radiodifusão de sons e imagens no
Brasil, principalmente devido a sua baixa robustez a multipercursos e a
sua falta de flexibilidade;

� Os sistemas DVB-T e ISDB-T têm condições de atender tanto às
exigências atuais do público como às expectativas mínimas dos
radiodifusores brasileiros, apesar de o sistema ISDB-T ser superior no
que diz respeito à imunidade ao ruído impulsivo;
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� O sistema ISDB-T é significativamente superior ao DVB-T no que tange à
imunidade ao ruído impulsivo, bem como ao desempenho para recepção
portátil ou móvel, a qual poderá se tornar mais significativa no futuro;

� Apesar da superioridade técnica do sistema ISDB-T, há necessidade de
serem considerados outros aspectos além dos puramente técnicos, tais
como o cenário que será desenhado para o futuro do serviço de
radiodifusão de sons e imagens no Brasil, o impacto que a adoção de
cada sistema terá sobre a indústria nacional, as condições e facilidades
de implementação de cada sistema, o preço inicial dos receptores e a
expectativa de queda desses preços, de modo a possibilitar o acesso a
todas as camadas da população, no menor período de tempo possível.

Os próximos capítulos e os anexos deste nosso trabalho apresentam a
análise dos aspectos levantados no último item de nossa conclusão.

Por último, gostaríamos de destacar a forma extremamente profissional,
transparente, honesta e imparcial, com que o CPqD sempre conduziu o
relacionamento com todos os membros do Grupo ABERT/SET  e que muito
enriqueceram e intensificaram o aprendizado deste assunto profundamente
complexo e fascinante  que é a televisão digital.
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III.  FATORES TÉCNICOS E APLICAÇÕES

III.1.  Introdução

Este capítulo tem como objetivo ponderar os fatores técnicos
importantes para a decisão sobre qual dos sistemas de televisão digital
existentes é o mais apropriado para as condições brasileiras, apresentando
também contribuições, referentes ao item 3.1 da consulta pública, “Avaliação
técnica dos padrões de televisão digital terrestre”. Para esta análise, serão
considerados o relatório de “Análise dos Testes de Laboratório e de Campo de
Sistemas de TV Digital Realizados no Brasil”, o apêndice A do “Relatório
Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão Digital” e os
correspondentes comentários do grupo ABERT/SET apresentados no capítulo II
do presente trabalho.

IIII.2.  Fatores Técnicos e desempenho de cada sistema

Os fatores técnicos relacionados no  apêndice A do “Relatório Integrador
dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão Digital” são bastante
amplos e também serão considerados por nós nesta análise, com apenas uma
pequena alteração, pois preferimos separar o fator “Cobertura em ambiente
urbano hostil” em dois fatores: “Cobertura em ambiente urbano hostil –
Multipercursos” e “Cobertura em ambiente urbano hostil – Ruído impulsivo”.

III.2.1.  Carga útil e suporte para HDTV

O CPqD  apresentou, como possíveis configurações para o suporte de
HDTV, uma configuração do sistema ATSC (aliás a única possível), oito
configurações do DVB-T e quatorze configurações do sistema ISDB-T. Porém,
consideramos  amplamente comprovado, pelos testes de campo e de
laboratório, que algumas delas tem um desempenho significativamente inferior
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às demais.  São elas o sistema ATSC e as configurações em modo 2k do
sistema DVB-T.

Assim,  consideramos que apenas as configurações abaixo tem um
desempenho aceitável:

Sistema Modulação FEC Intervalo de
guarda

Modo de
operação

Carga
(Mbps)

64QAM ¾ 1/8 8k 18,66

64QAM ¾ 1/16 8k 19,76

DVB-T 64QAM ¾ 1/32 8k 20,36

64QAM 2/3 1/16 8k 17,56

64QAM 2/3 1/32 8k 18,10

64QAM ¾ 1/8 2k, 4k ou 8k 18,26

64QAM ¾ 1/16 2k, 4k ou 8k 19,33

ISDB-T 64QAM ¾ 1/32 4k ou 8k 19,92

64QAM 2/3 1/16 2k, 4k ou 8k 17,18

64QAM 2/3 1/32 4k ou 8k 17,70

Vale lembrar que o desempenho do sistema DVB-T, mesmo em modo
8k, é  significativamente mais afetado pelos efeitos do ruído impulsivo do que o
sistema ISDB-T.
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III.2.1.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Carga
útil e

suporte
para

HDTV

Alta Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende com
melhor
desempenho

III.2.2. Planejamento de canalização de televisão digital

Esse fator tem como objetivo tentar identificar qual seria o raio médio da
área de cobertura dos diversos canais digitais, considerando três conjuntos de
estações:

� Conjunto 1: estações de TV em grandes centros,  cidades com
mais de 300 mil habitantes;

� Conjunto 2: estações de TV em cidades com mais de 100 mil
habitantes;

� Conjunto 3: estações de TV e de RTV em cidades com mais de
100mil habitantes

A tabela a seguir apresenta as diferenças percentuais dos diversos raios
médios dos sistemas digitais em relação ao raio médio das respectivas estações
analógicas (item A-2.5 do Relatório Integrador). Consideramos a comparação



REVISADO:
07/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
01/06/2001: ABERT/SET

APROVADO:

Página 22

FATORES TÉCNICOS E
APLICAÇÕES

apenas entre o sistema ATSC e os sistemas com modulação COFDM, DVB-T e
ISDB-T, com FEC ¾ . Um percentual maior representa um melhor resultado.

Raio Médio ATSC em relação
ao raio médio analógico

Raio Médio DVB ou ISDB FEC
¾ em relação ao raio médio

analógico

Tipo de
Estação

CD CT CP CD CT CP

Conj. 1 98,53% 95,81% 94,97% 97,91% 93,93% 93,51%

Conj. 2 99,08% 97,25% 96,57% 98,62% 96,11% 95,65%

Conj. 3 96,37% 95,05% 94,06% 94,72% 92,74% 92,41%

CD – Contorno Digital

CT – Contorno de Transição

CP – Contorno Protegido

III.2.2.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Planej.
Canal.

Alta Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Apesar de o planejamento de canalização ser um fator de relevância
alta, a diferença  entre os raios médios dos diversos sistemas é mínima  e
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aparecerá apenas nas áreas mais remotas das cidades que têm uma densidade
populacional extremamente baixa. Concluímos, pois,  que este fator não tem
influência na decisão de qual plataforma tecnológica é a mais apropriada para o
Brasil.

III.2.3.  Cobertura em ambiente urbano não hostil e em ambiente
rural

Esse fator compara os sistemas com relação à capacidade de
recepção em ambiente urbano não hostil e em ambiente rural, ou seja, onde
existe pouca presença de multipercursos, sempre considerando a utilização de
uma antena externa para a recepção.

Concordamos com o CPqD com relação à escolha dos testes de
campo e de laboratório que refletem o desempenho dos sistemas com relação a
esse fator. Eles são: relação portadora-ruído mínima em condição de canal
plano (teste de laboratório), relação portadora-ruído para condições de canal
com multipercursos leves (teste de laboratório) e relação portadora-ruído em
condições ambientais não críticas (teste de campo).

 Os resultados estão sumarizados na tabela abaixo, onde um valor
menor  representa um melhor resultado. Para efeito de uma melhor comparação,
apresentaremos apenas os testes em que foi possível a avaliação de todos os
sistemas.
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Sistema ATSC DVB-T ISDB-T

Configuração Única 3/4 1/16 2k 3/4 1/16 8k 2/3 1/32 8k 3/4 1/16 4k

Payload
(Mbps)

19,4 19,8 19,8 18,1 19,3

Limiar C/N
canal plano
(laboratório)

14,6 19,0 19,2 16,9 18,6

Limiar C/N
canal

“simples”
(laboratório)

15,8 19,6 18,5 18,6 19,9

Limiar C/N
ambiente
não crítico
(Campo)

16,6 19,1 18,6 17,4 19,1

Pelos resultados, podemos observar que o sistema ATSC apresenta
desempenho superior aos demais sistemas, e que o desempenho dos dois
sistemas que utilizam modulação COFDM, DVB-T e ISDB-T, apresentam
desempenhos similares quando adotada a mesma  configuração.

III.2.3.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:
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Fator
Técnico

Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Cobertura
ambiente
urbano

não hostil
e rural

Média Atende com
melhor
desempenho

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Consideramos este fator de média relevância, pois esse tipo condição
de recepção, sujeita a poucos e suaves multipercursos, só é significativa a ponto
de tornar relevante a diferença de  desempenho entre os sistemas em áreas
distantes dos transmissores, geralmente de baixa densidade populacional.

Nas áreas densamente habitadas das cidades, normalmente próximas
ao  transmissor, a  maior intensidade de sinal   torna a diferença de desempenho
dos sistemas irrelevante.

III.2.4.  Cobertura em ambiente urbano hostil (Multipercursos)

Este fator compara os sistemas  com relação à capacidade de
recepção em ambiente urbano  hostil, ou seja, sujeito a multipercursos fortes,
sempre considerando a utilização de uma antena externa para a recepção.

Para esta análise, consideramos representativos os seguintes testes
apresentados no relatório do CPqD: relação portadora-ruído mínima em
condição de canal sujeito a ecos fortes (teste de laboratório), relação portadora-
ruído em condições ambientais críticas (teste de campo) e  IDS índice de
disponibilidade de serviço para o “Experimento 2” (teste de campo).

Esses resultados estão sumarizados na tabela abaixo onde, para os
dois primeiros testes,  um  valor menor representa um melhor resultado e o
inverso deverá ser considerado para o terceiro teste. Para efeito de uma melhor
comparação, apresentaremos apenas os testes em que foi possível a avaliação
de todos os sistemas.
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Sistema ATSC DVB-T ISDB-T

Configuração Única 3/4 1/16
2k

3/4 1/16
8k

2/3 1/32
8k

3/4 1/16
4k

Payload
(Mbps)

19,4 19,8 19,8 18,1 19,3

Limiar C/N
canal “ecos

fortes”
(laboratório)

Não
operou

23,2 23,3 20,6 22,1

Limiar C/N
ambiente

crítico
(campo)

19,3 21,4 20,3 18,3 20,0

IDS
Experimento
2 (Campo)

55,6% 70,4% 88,9% 100% 92,6%

Pelos resultados podemos observar que o sistema ATSC apresenta  um
desempenho significativamente inferior aos demais sistemas, e que os
desempenhos dos  dois sistemas que utilizam modulação COFDM, DVB-T e
ISDB-T, apresentam desempenhos similares quando adotada a mesma
configuração.
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III.2.4.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator Técnico Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Cobertura
ambiente

urbano hostil
(multipercurso)

Alta Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

  Nas principais cidades brasileiras, as áreas mais densamente
habitadas são caracterizadas por  prédios altos e, conforme apresentado
anteriormente, estão situadas próximas aos transmissores de televisão. Isto gera
um ambiente, sujeito a multipercursos e intensidades de campo fortes, o que
corresponde, justamente, ao ambiente retratado nos testes acima. Portanto, por
afetar um percentual alto da população, consideramos alta a relevância desse
fator.

III.2.5.  Cobertura em ambiente urbano hostil (Ruído Impulsivo)

Este fator compara os sistemas  com relação à imunidade em relação a
ruído impulsivo, que representa o ruído gerado por eletrodomésticos,
automóveis, máquinas, motores, etc., considerando a utilização de  antenas
externas ou  internas.para a recepção.

Para esta análise, consideramos representativos os seguintes testes
apresentados no relatório do CPqD: relação portadora-ruído impulsivo mínima
requerida para operação do sistema (teste de laboratório), a queda do IDS -
índice de disponibilidade de serviço - para o “Experimento 2”, considerando
como limites para o estabelecimento da queda os valores para a taxa maior ou
igual a 10 artifacts/min e menor ou igual a 1 artifact/min (teste de campo), e a
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queda do IDS para os testes de recepção interna devido à influência de
eletrodomésticos (teste de campo).

O CPqD apresenta, em sua análise do “experimento 2”, os resultados
de IDS para uma taxa de ocorrência de artifacts menor do que 5/min, que
julgamos ser um valor extremamente alto, de acordo com o que já foi amplamente
discutido na seção III.5 do presente trabalho. De nossa parte, consideramos 1
artifact/min. como tolerância máxima.  Esses resultados estão sumarizados na
tabela abaixo onde, para os dois primeiros testes,  um  valor  menor representa
um melhor resultado e o inverso deverá ser considerado para o terceiro teste.
Para simplificação, apresentamos os resultados de laboratório apenas para a
janela de 100us.

Sistema ATSC DVB-T ISDB-T

Configuração Única 3/4 1/16
2k

3/4 1/16
8k

2/3 1/32
8k

3/4 1/16
4k

Payload
(Mbps)

19,4 19,8 19,8 18,1 19,3

Limiar C/Ni
Janela 200us
(laboratório)

10,2 16,3 11,1 8,9 -0,8

Queda do
IDS antena

externa
(campo)

de 51,9%
p/ 22,2%
(29,7%)

de 63%
p/ 29,6%
(33,4%)

de 81,5%
p/ 51,9%
(29,6%)

de 92,6%
p/ 66,7%
(25,9%)

de 88,9%
p/ 81,5%
(7,4%)

Queda do
IDS antena

interna
(campo)

de 75%
p/ 58,3%
(16,7%)

Não
testado

Não
testado

de 91,7%
p/ 75%
(16,7%)

de 91,7%
p/ 91,7%

(0%)
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Pelos resultados, podemos observar que o sistema ISDB-T
apresenta  um desempenho significativamente superior aos demais sistemas.

III.2.5.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator Técnico Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Cobertura
ambiente

urbano hostil
(ruído

impulsivo)

Alta Não atende
satisfatoriamente

Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

III.2.6.  Recepção Interna

Com este fator, pretende-se comparar a diferença de desempenho dos
três sistemas com relação à capacidade de recepção em ambiente doméstico,
considerando a utilização de uma antena interna.

Para esta avaliação, serão considerados, assim como fez o CPqD, os
testes de: relação portadora-ruído impulsivo requerida para operação dos
sistemas (laboratório), relação portadora-ruído requerida para canal de ecos
fortes (laboratório), máximo desvio de Doppler (laboratório), IDS para recepção
interna (campo), IDS para recepção interna com influência de eletrodomésticos
(campo) e IDS para recepção interna com movimentação de pessoas (campo).

Esses resultados estão sumarizados na tabela abaixo onde, para os
dois primeiros testes  um  valor menor representa um melhor resultado e o
inverso deverá ser considerado para todos os outros.
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Sistema ATSC DVB-T ISDB-T

Configuração Única 3/4 1/16
2k

3/4 1/16
8k

2/3 1/32
8k

3/4 1/16
4k

Payload (Mbps) 19,4 19,8 19,8 18,1 19,3

Limiar C/Ni
Janela 200us
(laboratório)

10,2 16,3 11,1 8,9 -0,8

Limiar C/N canal
“ecos fortes”
(laboratório)

Não
operou

23,2 23,3 20,6 22,1

Desvio Doppler
Eco=3dB

(laboratório)

15 138 30 57 141

IDS recepção
interna (campo)

76,9% Não
testado

Não
testado

92,3% 92,3%

IDS recepção
interna

eletrodomésticos
(campo)

58,3% Não
testado

Não
testado

75% 91,7%

IDS recepção
interna

movimento de
pessoas
(campo)

8,3% Não
testado

Não
testado

58,3% 75%

Pelos resultados, podemos observar que o sistema ISDB-T
apresenta  um desempenho significativamente superior aos demais sistemas.
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III.2.6.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator
Técnico

Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Recepção
Interna

Alta Não atende
satisfatoriamente

Não atende
satisfatoriamente

Atende com
melhor
desempenho

Para que possamos ter uma idéia da importância da recepção com
antena interna nos domicílios brasileiros, reproduzimos aqui os dados
apresentados pelo CPqD no seu “Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e
Mercadológicos da Televisão Digital”, que estima que 22%  (7,7 milhões) de
domicílios do Brasil utilizam antena interna para receber programação de
televisão.

III.2.7.  Recepção Móvel

Os testes de recepção móvel foram amplamente discutidos no capítulo
de análise técnica do presente trabalho, na seções II.3 (Recepção Móvel -
Testes de laboratório) e II.6. (Recepção Móvel - Testes de campo). Desta forma,
evitaremos repetir aqui os comentários do capítulo II.
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III.2.7.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator
Técnico

Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Recepção
Móvel

Alta Não atende Não atende
satisfatoriamente

Atende com o
melhor
desempenho

III.2.8.  Re-uso de frequência

Através deste fator, procura-se comparar a capacidade dos diversos
sistemas para o desenvolvimento de aplicações, tais como a utilização de Gap-
fillers, retransmissores e SFNs (Single Frequency Networks).

Consideramos que os seguintes testes são representativos do
desempenho dos sistemas com relação ao re-uso de freqüência: relação
portadora-ruído requerida para canal “SFN” (laboratório) e IDS (Índice de
disponibilidade de Serviço) para Gap-filler ligado.

Esses resultados estão sumarizados na tabela abaixo onde, para o
primeiro teste,  um menor valor representa um melhor resultado e o inverso
deverá ser considerado no segundo teste.
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Sistema ATSC DVB-T ISDB-T

Configuração Única 3/4 1/16
2k

3/4 1/16
8k

2/3 1/32
8k

2/3 1/32
8k

Payload
(Mbps)

19,4 19,8 19,8 18,1 19,3

Limiar C/N
Canal “SFN”
(laboratório)

Não
operou

32,4 29,2 24,3 23,3

Sistema ATSC DVB-T ISDB-T

Configuração Única 3/4 1/16
2k

3/4 1/16
8k

2/3 1/32
8k

3/4 1/16
8k

Payload
(Mbps)

19,4 19,8 19,8 18,1 19,3

IDS
Gap-filler
ativado

64,3% Não
testado

Não
testado

92,9% 95,2%

Pelos resultados, podemos observar que o sistema ATSC teve um
desempenho inferior aos sistemas que empregam a modulação COFDM.



REVISADO:
07/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
01/06/2001: ABERT/SET

APROVADO:

Página 34

FATORES TÉCNICOS E
APLICAÇÕES

III.2.8.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator
Técnico

Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Re-uso de
frequência

Alta Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

III.2.9. Flexibilidade para prover serviços com robustez
diferenciada

De todos os fatores técnicos apresentados neste capítulo, este, sem
dúvida, é o de maior importância, pois tem um impacto direto nos modelos de
negócio descritos no capítulo VII do presente trabalho. É através desta
flexibilidade para prover serviços com robustez diferenciada que é possível
determinar quais modelos de negócio podem ser desenvolvidos pelas diferentes
plataformas de televisão digital.

As duas grandes aplicações, conforme detalhadamente descrito no
capítulo VII deste relatório, são a TV de alta definição, HDTV, e a  recepção
móvel. Mas estas duas aplicações têm características importantes: o HDTV
precisa de uma elevada taxa de bits para que se consiga obter uma imagem
com a qualidade necessária, mas não necessita ter robustez, pois se destinará a
receptores fixos. Por outro lado, a TV móvel não necessita uma taxa de bits
elevada, pois os receptores móveis certamente terão displays pequenos, sem
necessidade de uma elevada taxa de bits para que o telespectador possa
usufruir de uma boa qualidade de imagem; mas, em contrapartida, precisa ser
uma transmissão extremamente robusta para que os receptores consigam
efetivamente receber os sinais.

Como visto anteriormente, apenas os sistemas ISDB-T e DVB-T, esse
último com algumas restrições, permitem a recepção móvel. Mas esses sistemas
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de TV digital sem a ferramenta da transmissão hierárquica, levariam o
radiodifusor a ter que optar entre oferecer HDTV ou a recepção móvel.

O sistema ATSC não permite transmissão hierárquica e, portanto, não
será analisado neste capítulo.

A análise da ferramenta de transmissão hierárquica dos sistemas
DVB-T e ISDB-T foi apresentada no relatório do CPqD, porém, em nosso
entendimento, de forma extremamente superficial. Por isso, iremos aprofundar
esta análise, para que possamos chegar a resultados mais conclusivos.

O relatório do CPqD (“Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e
Mercadológicos da Televisão Digital – Apêndice A8”) apresenta, em sua
introdução, uma explicação de como é feita a transmissão hierárquica nos
sistemas DVB-T e ISDB-T. Portanto, evitaremos repetir aqui essas informações.

Na ocasião dos testes, não tínhamos disponível modulador e receptor
do sistema DVB-T que permitissem a avaliação desse sistema em modo
hierárquico Portanto, esses testes não foram realizados. De qualquer modo, os
testes realizados com transmissão não hierárquica nos permitem chegar a várias
conclusões.

III.2.9.1.  Transmissão hierárquica do DVB-T

O sistema DVB-T implementa a transmissão hierárquica através do
mapeamento dos bits do conteúdo a ser transmitido em conjuntos diferentes de
símbolos da constelação 16QAM ou 64QAM (iremos analisar apenas o
mapeamento na constelação 64QAM, pois é a única que permite o HDTV), para
a camada menos robusta e para a camada da aplicação mais robusta. Esse tipo
de solução  apesar de possibilitar que se consiga uma taxa de transmissão de
bits  maior, compromete fortemente o desempenho do sistema quando em
transmissão hierárquica.

A Tabela abaixo apresenta os valores de limiar de C/N (baseado em
simulações computacionais) para canal Rayleigh (ambiente hostil)  para os
sistemas DVB-T e ISDB-T em transmissão não hierárquica. Os valores estão
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muito próximos aos obtidos nos testes do Brasil e servem como uma base
extremamente confiável apara a análise.

SISTEMA DVB-T ou ISDB-T não hierárquico

Modulação QPSK 16-QAM 64-QAM

FEC 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8

C/N (dB) 5,4 8,4 10,7 13,1 16,3 11,2 14,2 16,7 19,3 22,8 16,0 19,3 21,7 25,3 27,9

A seguir são apresentados os valores de limiar de C/N, canal Rayleigh,
(também baseado em simulações computacionais) para o sistema DVB-T em
modo hierárquico com constelação uniforme (nesse caso a constelação 64-QAM
não é alterada).

SISTEMA DVB-T hierárquico uniforme (α = 1)

Modulação QPSK 64-QAM

FEC 1/2 2/3 3/4 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8

C/N (dB) 11,4 14,8 17,5 16,4 19,4 22,2 25,8 27,6

Comparando as duas tabelas, podemos observar que:

� A camada de serviço menos robusto (para recepção fixa de HDTV,
células em verde da tabela), não apresenta aumento significativo do
limiar de C/N quando passamos de uma transmissão não hierárquica
para uma transmissão hierárquica, ou seja, todos os IDS (índices de
disponibilidade de serviço) obtidos nos testes feitos no Brasil são
válidos .

� Já para a camada mais robusta (células em azul da tabela, que
poderia ser utilizada para a  recepção móvel), sofrem um aumento
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significativo, de pelo menos 6dB, quando saímos de uma
transmissão não hierárquica para uma hierárquica. Desta forma, os
testes do Brasil servem apenas como um limitante superior para este
serviço, pois os resultados, para a recepção móvel obtidos seriam
muito piores caso estivéssemos avaliando o sistema em transmissão
hierárquica.

Uma outra característica que precisa ser levada em consideração
quando analisamos o modo hierárquico dos sistemas que utilizam a modulação
COFDM (o DVB-T e o ISDB-T) é que, independentemente da flexibilidade para
escolher FEC,  modulação e duração do time interleaving (este último apenas
para o ISDB-T) para as camadas mais robusta e menos robusta, o número de
portadoras (2k ou 8k para o DVB-T e 2k, 4k ou 8k para o ISDB-T) bem como o
tamanho do intervalo de guarda  (1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32) precisam ser os
mesmos para todas as camadas.

Levando esta limitação para o caso do sistema DVB-T,  mesmo em
modo hierárquico, deverá se optar por configurá-lo para operar em modo 2k ou
em modo 8k. Como os resultados do sistema para o modo 2k foram muito ruins,
em especial devido à sua baixíssima imunidade a ruído impulsivo, consideramos
a operação do sistema DVB-T em modo 2k inaceitável.

O sistema DVB-T em modo 8k não hierárquico, utilizando
configurações que permitiam um payload de 4,2 a 6,8Mbps, obteve, nos testes
de recepção móvel de laboratório, um resultado de operação com velocidade de
45 a 65km/h (as configurações com payloads menores permitiram velocidades
maiores e vice-versa).  Nos testes de campo, o DVB-T em modo 8k não teve
resultados aceitáveis, pois em todas as configurações avaliadas apresentou
diversas falhas ao longo  do percurso.

Desta forma, concluímos que o DVB-T 8k em modo hierárquico
uniforme, que apresenta, para a camada mais robusta, no mínimo 6dB a menos
de robustez do que a mesma configuração em modo não hierárquico, não
permitirá obter nessa camada um serviço com a robustez necessária para se
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operar uma aplicação de televisão digital com recepção móvel, em condições de
ambiente urbano, ficando limitada a áreas extremamente restritas de recepção.

Além disso, considerando a análise feita pelo CPqD, que apresenta os
payloads para algumas configurações do sistema DVB-T em transmissão
hierárquica, teríamos um serviço de HDTV com no máximo 13,57Mbps. O que
pode limitar  o tipo de conteúdo a ser utilizado.

Uma alternativa oferecida  pelo sistema DVB-T é a transmissão
hierárquica não uniforme (com alteração da constelação)  que iremos analisar a
seguir. Para efeito de uma comparação direta, reapresentamos abaixo a tabela
dos sistemas DVB-T e ISDB-T para transmissão não hierárquica:

SISTEMA DVB-T ou ISDB-T não hierárquico

Modulação QPSK 16-QAM 64-QAM

FEC 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8

C/N (Db) 5,4 8,4 10,7 13,1 16,3 11,2 14,2 16,7 19,3 22,8 16,0 19,3 21,7 25,3 27,9

A seguir são apresentados os valores de limiar de C/N, canal Rayleigh,
(também baseado em simulações computacionais) para o sistema DVB-T em
modo hierárquico com constelação não uniforme (neste caso, a constelação 64-
QAM é alterada).
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SISTEMA DVB-T hierárquico não uniforme (α = 2)

Modulação QPSK 64-QAM

FEC 1/2 2/3 3/4 1/2 2/3 ¾ 5/6 7/8

C/N (dB) 8,7 11,7 14,5 18,2 21,7 24,5 27,3 29,6

Comparando as duas tabelas, podemos observar que:

� A camada de serviço menos robusta (para recepção fixa de HDTV,
células em verde da tabela), apresenta um aumento no limiar de
C/N de aproximadamente 2,5dB.Desta forma, consideramos
inaceitável o desempenho do sistema utilizando a modulação
64QAM com FEC 3/4 e colocamos como limite máximo a
configuração com modulação 64QAM FEC 2/3 para a camada
menos robusta em transmissão hierárquica. Entretanto,
observamos que o desempenho desta camada seria similar ao
desempenho obtido pelo sistema DVB-T 8k 3/4 em modo não
hierárquico, que apresentou um IDS de apenas 52% quando
consideramos o limite máximo de 1 artifact/min. Ou seja, esta
configuração seria fortemente sensível a ruído impulsivo;

� Como vantagem para a utilização da transmissão hierárquica não
uniforme está o fato de que o aumento do limiar de C/N seria de
3,3db, inferior ao aumento de 6dB  da solução com constelação
uniforme, conforme pode ser observado pela comparação das
células azuis das tabelas acima. Mas, mesmo assim, os resultados
obtidos no Brasil  para a recepção móvel seriam ainda piores
quando utilizássemos a transmissão hierárquica não uniforme do
sistema DVB-T.

As mesmas considerações feitas anteriormente  com relação à operação
em modo 2k ou 8k permanecem válidas para a transmissão hierárquica não
uniforme.
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Desta forma, podemos concluir que a utilização do sistema DVB-T em
transmissão hierárquica não uniforme, para a aplicação de transmissão de um
conteúdo em HDTV para recepções fixas e de um conteúdo em SDTV para
recepção móvel, poderia resultar em uma recepção fixa fortemente sensível a
ruído impulsivo e uma recepção móvel restrita a determinados ambientes e
condições de velocidade.

Além disso, considerando a análise feita pelo CPqD, que apresenta os
payloads para algumas configurações do sistema DVB-T em transmissão
hierárquica, teríamos um serviço de HDTV com no máximo 12,06Mbps, o que
pode limitar fortemente o tipo de conteúdo a ser utilizado.

III.2.9.2.  Transmissão hierárquica do ISDB-T

 O sistema ISDB-T  implementa a transmissão hierárquica através da
segmentação de banda, em que cada canal de 6MHz pode ser dividido em até
três camadas de robustez com banda igual a um valor múltiplo de 429kHz. Por
utilizar diferentes modulações ao longo do canal de 6MHz, tem a desvantagem
de, quando em modo hierárquico, transmitir com um payload sempre inferior ao
payload em transmissão não hierárquica,  para a transmissão da aplicação de
menor robustez. Por outro lado, não apresenta perda significativa da robustez
em relação à transmissão não hierárquica. Isto será detalhado a seguir.

A Tabela abaixo apresenta os valores de limiar de C/N (baseado em
simulações computacionais) para canal Rayleigh (ambiente hostil)  para os
sistemas DVB-T e ISDB-T em transmissão não hierárquica. Os valores estão
muito próximos aos obtidos nos testes do Brasil e servem como uma base
extremamente confiável para a análise.
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SISTEMA DVB-T ou ISDB-T não hierárquico

Modulação QPSK 16-QAM 64-QAM

FEC 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8

C/N (dB) 5,4 8,4 10,7 13,1 16,3 11,2 14,2 16,7 19,3 22,8 16,0 19,3 21,7 25,3 27,9

As configurações cujos valores para o limiar de C/N estão em células
azuis, representam as configurações que obtiveram resultados satisfatórios, em
campo e laboratório, para recepção móvel, e as células verdes representam as
configurações que tiveram resultados satisfatórios, tanto em campo como em
laboratório, para recepção fixa.

O CPqD não utilizou, em sua análise, a configuração com modulação
16QAM e FEC 2/3 que permite um payload mais alto para a camada menos
robusta. Desta maneira, reapresentaremos a Tabela A.8.2. do relatório do CPqD,
com as configurações que julgamos mais apropriadas.

Intervalo de Guarda 1/16 1/32

Modulação FEC Payload

N M2 M1 FEC2 FEC1 T2 T1 T2 T1

1 64-QAM 16QAM 3/4 2/3 17,84 0,88 18,38 0,91

2 64-QAM 16QAM 3/4 2/3 16,36 1,76 16,85 1,82

3 64-QAM 16QAM 3/4 2/3 14,87 2,64 15,32 2,73

Essas taxas permitem a aplicação da transmissão de um programa em
alta definição para recepção fixa e um programa em definição convencional para
recepção móvel.



REVISADO:
07/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
01/06/2001: ABERT/SET

APROVADO:

Página 42

FATORES TÉCNICOS E
APLICAÇÕES

III.2.9.3.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator
Técnico

Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Flexibilidade Alta Não permite Não atende
satisfatoriamente

Atende com
melhor
desempenho

III.2.10.  Requisitos de Potência

A análise deste fator tem como objetivo avaliar os requisitos  de
potência necessários pelos diversos sistemas para a cobertura teórica de uma
mesma área.

Para isso, da mesma forma que o CPqD, iremos comparar as
potências média e de pico dos três sistemas.

Os  resultados estão sumarizados na tabela abaixo, em que  um
menor valor representa um melhor resultado.

Sistema ATSC DVB-T ou ISDB-T

Configuração Única FEC = 2/3 FEC = 3/4

Potência Média
(dBK)

14,9 17,2 18,9

Potência de pico
(dBK)

21,6 25,7 27,4
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Os resultados indicam  que o sistema ATSC teve um desempenho
significativamente superior  aos sistemas que empregam a modulação COFDM.

III.2.10.1.  Conclusões

Com o objetivo de facilitar a comparação de desempenho dos
diferentes sistemas, apresentamos a tabela abaixo:

Fator
Técnico

Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Requisitos
de Potência

Baixa Atende com
melhor
desempenho

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Consideramos este fator de baixa relevância, pois o seu impacto se
verifica apenas sobre o consumo de energia das estações de transmissão e no
investimento em transmissores necessários, que oneram apenas aos
radiodifusores e não ao consumidor final.

III.3.  Conclusões – Resumo

A fim de possibilitar uma melhor visualização do desempenho dos
diversos sistemas e facilitar a construção dos diversos cenários que serão
apresentados no capítulo final deste trabalho, apresentamos abaixo uma tabela
com o resumo dos resultados para os diversos fatores considerados:
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Fator Relevância
do fator

ATSC DVB-T ISDB-T

Carga útil e
suporte para

HDTV

Alta Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende com melhor
desempenho

Planejamento
Canalização

Alta Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Cobertura
ambiente urbano
não hostil e rural

Média Atende com
melhor
desempenho

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Cobertura
ambiente urbano

hostil
(multipercurso)

Alta Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Cobertura
ambiente urbano

hostil (ruído
impulsivo)

Alta Não atende
satisfatoriamente

Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Recepção Interna Alta Não atende
satisfatoriamente

Não atende
satisfatoriamente

Atende com melhor
desempenho

Recepção Móvel Alta Não atende Não atende
satisfatoriamente

Atende com melhor
desempenho

Re-uso de
frequência

Alta Não atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente

Flexibilidade Muito
Alta

Não atende Não atende
satisfatoriamente

Atende com melhor
desempenho

Requisitos de
Potência

Baixa Atende com
melhor
desempenho

Atende
satisfatoriamente

Atende
satisfatoriamente
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IV.  PADRÕES SUBSIDIÁRIOS

IV.1.  Introdução

Os dois mais importantes tipos de padrões subsidiários dos sistemas de
TV Digital são:

• Codificação de Áudio
• Multimídia – API (“Application Program Interface”).

O “Relatório integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da
Televisão Digital” não destacou claramente as vantagens e desvantagens dos
padrões subsidiários. Apesar de termos realizado uma análise detalhada deste
assunto, apresentaremos neste capítulo apenas as conclusões do grupo
ABERT/SET a respeito.

IV.2.  Comentários e conclusões – Padrões de Áudio

O “MPEG-2 layer II backwards compatible audio” é um sistema
tecnicamente ultrapassado, com baixa eficiência de codificação e com a pior
qualidade de áudio. Adicionalmente, possui uma base instalada extremamente
pequena. Consideramos, portanto, a sua utilização não adequada como padrão
de aúdio para a TV Digital no Brasil.

O AC-3 é um sistema de codificação que já tem uma grande base
instalada, principalmente nos DVDs, e que apresenta uma qualidade de áudio
superior à do MPEG-2 BC. Sua desvantagem é não ser o sistema de codificação
de áudio original do sistema DVB.

O AAC é a mais recente codificação com 5.1 canais e a que apresenta o
melhor desempenho e a melhor eficiência de codificação. Tem base instalada
pequena, mas que está crescendo muito rapidamente.
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Consideramos, portanto, que as vantagens do sistema AC-3 sobre o
sistema AAC e vice-versa, não são suficientes para justificar a adoção de um
padrão de áudio separado do seu respectivo sistema de transmissão. Por isso,
sugerimos à ANATEL que adote o mesmo padrão de áudio utilizado pelo
sistema de transmissão que for selecionado. Assim, ficaria mantido um alto grau
de similaridade com o mercado provedor do sistema, evitando a necessidade de
qualquer alteração ou adaptação especial para o Brasil que o torne singular ou
diferenciado de outros mercados.

IV.3. Comentários e Conclusões – Padrões de Multimídia

Apesar de não existir, pelo menos por enquanto, a perspectiva de um
padrão universal para desenvolvimento de aplicações multimídia, existem
indícios da possibilidade futura da interoperabilidade de aplicações de diferentes
sistemas, viabilizada por conjuntos de extensões e protocolos que poderão ser
adicionados aos padrões originais.

Reforçando esta tendência, os principais fornecedores de aplicações
interativas e de multimídia em radiodifusão têm declarado que adotarão os
padrões assim que eles forem estabelecidos, adicionando às suas aplicações /
plataformas, as extensões necessárias.

A questão dos padrões de suporte à multimídia não parece, então,
significativa na seleção do padrão de TV Digital a ser adotado - DVB-T, ISDB-T,
ou ATSC - pois todos suportam conteúdos de multimídia interativa e, por serem
padrões abertos, com números significativos de usuários, as principais
aplicações estarão provavelmente disponíveis para as três plataformas.

Cronologicamente, existe uma vantagem para o DVB, que já tem seu
padrão DVB-MHP publicado, além de aplicações e equipamentos em fase final
de desenvolvimento e distribuição, e para o ISDB-ARIB, em fase final de
especificação, mas com aplicações e equipamentos já em fase final de
desenvolvimento e disponibilização. A especificação do mecanismo de
apresentação e da codificação multimídia XML já estão publicadas como
documento do ITU:  ITU Document 6M/J1-E  de 18 de Setembro de 2000
“Proposed Test of Presentation Engine Specifications for Draft Recommendation
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on API”  e como  ITU Document 6M/J2-E �“Operational Guidelines of ARIB's
XML-based Multimedia Coding Scheme(Ver.1.2)”  também de 18 de Setembro
de 2000. Além de já prever um protocolo para o canal de interatividade no
documento ITU Document 6M/J4-E “Data Link Protocol for Interaction Channel”
de mesma data de publicação. A desvantagem fica com o ATSC, para o qual
não se tem uma previsão clara para a definição de um padrão realmente
acordado.

Uma característica a ser destacada na proposta da ARIB  é a explicitação
da capacidade de suportar conteúdos multimídia interativos simultâneos à
HDTV, embora, tecnicamente, nada impeça que os outros sistemas também não
o façam.

Ficam claras, no entanto, a preocupação e a recomendação da adoção de
um padrão aberto, com representativa aceitação mundial, capaz de disponibilizar
aplicações, plataformas e conteúdos, viabilizando a implantação de um modelo
de mercado horizontal, fator preponderante para o modelo de TV aberta,
caracterizado principalmente pela disponibilidade e facilidade do acesso e pela
competitividade dos operadores, o que seria prejudicado com a adoção de
plataformas proprietárias, como os exemplos conhecidos dos serviços brasileiros
de TV por Assinatura.
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V. INVESTIMENTOS DE GERADORAS E
RETRANSMISSORAS

V.1. Introdução

Esse capítulo tem como objetivo trazer  esclarecimentos a algumas
informações  presentes no capítulo V “Geradoras e Retransmissoras” do
“Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão
Digital”   elaborado pelo CPqD e apresentar algumas informações solicitadas nos
itens 3.4, “Mercado potencial de equipamentos, prestação de serviços e
infra-estrutura no Brasil”,  e 3.6, “Investimentos, financiamentos e
compromissos internacionais de isonomia e reciprocidade”  , da consulta
pública 291/2001 da ANATEL.

As principais etapas do processo de produção de programas de TV são:
Captação , que compreende a tomada de imagens e sons em estúdio ou
externa; Produção  , que compreende a edição de programas pré-gravados ou o
tratamento e transporte dos sinais em tempo real no caso de programas ao vivo;
Pós-Produção ,   que compreende a adição de efeitos e sonorização nos
programas pré gravados; Transmissão  e   Retransmissão ,  que compõem  o
processo de transporte do sinal até o telespectador final na cidade onde o
programa foi gerado no caso da transmissão e para outras cidades do país no
caso da retransmissão. A definição do padrão de TV Digital afeta apenas as
etapas de transmissão e retransmissão.

O capítulo está separado em setor de produção, transmissão e
retransmissão com a finalidade de um melhor entendimento e aproveitamento
dos dados.

V.2. Investimentos em Produção

Independentemente da Transmissão e Retransmissão digital ainda não
estarem implantadas no Brasil, as nossas principais emissoras de TV , vêm nos
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últimos 6 anos digitalizando agressivamente os equipamentos e plantas
utilizadas nas etapas de Captação, Produção e Pós-Produção  as quais
passaremos a chamar  genericamente de Produção.

Com a TV digital, as diversas etapas do processo produtivo de conteúdo
televisivo não devem ser alteradas na sua essência. Entretanto, cada etapa
ganhará em sofisticação, em função da adição de conteúdo interativo.

As emissoras de pequeno e médio porte do Brasil que ainda não iniciaram
a digitalização das suas plantas de Produção  utilizam equipamentos analógicos
nos padrões NTSC, Pal-M ou Componente Analógico, convertendo, quando
necessário,  esses formatos para o Pal-M no momento da transmissão. Entre
esses equipamentos, listamos as câmeras, máquinas de vídeo cassete, ilhas de
edição, mesas de corte, monitores, etc... Os principais fornecedores já não mais
oferecem esses equipamentos na versão Pal-M e vem reduzindo, ano após ano,
a oferta nas versões NTSC e Componente Analógico, investindo quase que
totalmente seus recursos no desenvolvimento da ampliação das versões digitais
e de HDTV desses equipamentos.

Para as grandes redes e as maiores emissoras do Brasil que  já
produzem com equipamentos digitais (câmeras, VTs, mesas de corte, monitores,
ilhas de edição, etc..) há uma grande variedade de famílias de equipamentos em
uso, com faixas de preço distintos, que, entretanto, possuem em comum a
mesma interface elétrica de entrada e saída, que é o padrão estabelecido pelo
SMPTE  na resolução 259M, conhecido como SDI (serial digital interface) com
taxa de 270Mbs.

Na tabela a seguir listamos algumas dessas famílias de equipamentos
com suas respectivas características.
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Opções disponíveis definidas por norma ou suportadas por fabricantes

Nome Ano Descrição Amost. Compressão Bits Bit rate

SDTV

D1 1986 525/625 componente 4;2;2 DCT 8 216M

D2 1988 525/625 composto 4;2;2 DCT 8 115/142M

D3 1991 525/625 composto 4;2;2 DCT 8 115/142M

D5 1993 525/625 componente 4;2;2 DCT 10 360M

Betacam Digital 1993 525/625 componente 4;2;2 DCT 10 90M

Ampex  DCT 1993 525/625 componente 4;2;2 DCT 8 360M

DV NTSC 1993 525/composto 4;1;1 DCT 8 25M

DV PAL 1993 625/composto 4;2;0 DCT 8 25M

D9 1999 525/625Componente 4;2;2 MPEG based 10 50M

DVC PRO 25 1998 525/625Componente 4,1,1 /4,2,0 DCT 8 25M

DVC PRO 50 1999 525/625Componente 4;2;2 DCT 8 50M

IMX 2000 4;2;2 MPEG based 8 50M

SX 1999 4;2;2 MPEG based 8 18M

DVCam 1999 4,1,1 DCT 8 25M

HDTV

D5 HD 1998 4,2,2 DCT 10 360M

HDCAM 1998 4,2,2 DCT 10 140M

DVC PRO HD 2000  4,2,2 DCT 8 100M
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Com relação à Produção em formato 16:9, ao contrário do afirmado pelo
CPqD no item “h” da página 89/169 do relatório integrador, não existe a
obrigatoriedade para os proprietários atuais desses equipamentos de adquirirem
novos compatíveis com o formato 16:9, pois  todas as famílias de padrões
descritas acima ,  através de seus respectivos fornecedores , possuem versões
de câmeras "comutáveis “ ,ou seja ,  com possibilidade de opcionais ou
atualização para ambas relações de aspecto  , podendo  entregar um sinal de
saída em SDTV com relação de aspecto 4:3  ou 16:9, com acréscimo marginal
no custo.

Além disso mesas de corte, VTs, ilhas de edição, são equipamentos
transparentes à relação de aspecto. Muitos dos novos monitores SDTV , com
relação de aspecto nativa de 4: 3 podem reproduzir imagens com relação de
aspecto 16:9 no formato “Letter Box” (faixas pretas acima e abaixo da imagem,)
ou, no mesmo chassis , podem receber placas para outros formatos .

Com relação aos investimentos propriamente ditos, gostaríamos de
apresentar alguns esclarecimentos, pois o CPqd, na página 89/169 do seu
relatório integrador, afirma: “ Segundo a pesquisa de marcado (7), as emissoras
brasileiras estimam gastar entre três e oito milhões de dólares para converter
estúdios de médio e grande portes para a alta definição. Pelos dados da
empresa de consultoria americana DTC, os investimentos necessários na
modernização de estúdios situam-se na ordem de um a quatro milhões de
dólares, conforme o porte dos mesmos (24). Recentemente, um fabricante
declarou ter vendido um sistema completo de câmeras e gravadores digitais a
uma emissora norte-americana, em formato SDTV, por pouco mais de um
milhão de dólares”. Essa afirmação, com valores obtidos de diferentes fontes,
pode levar a entendimentos equivocados. Dessa forma, pretendemos
apresentar, a seguir, valores atualizados, que permitem uma comparação mais
confiável entre os investimentos necessários para a produção em definição
SDTV e em HDTV.

A comparação de custo entre equipamentos das diversas famílias é um
exercício complexo. Na tabela a seguir fazemos uma simples comparação de
custo entre três formatos para produção digital para um dos fornecedores
disponíveis no mercado. O estudo considera dois formatos para produção em
SDTV: o low end DV de baixo custo, e o high end digital de custo médio. Para
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produção em HDTV, o estudo considera o formato HD. As mesmas proporções
se aplicam para formatos de características semelhantes. Os custos apontados
são aproximados, em valores U$ FOB, e buscam expressar modelos de
equipamentos comumente utilizados em projetos que utilizam cada um desses
formatos .

Tipo de Equipamento  FORMATO  

  SDTV HDTV

  
DV         custo

baixo
(2)Digital

med/alto custo (3)HD

Relação Custo
HDTV(3)/SDTV(2)

 

Camcorder  13.000,00 67.000,00 125.000,00 86%

Câmera  15.000,00 65.000,00 75.000,00 15%

VT  12.000,00 47.000,00 82.000,00 74%

Monitor  1.200,00 5.000,00 12.000,00 140%

Mesa de Corte  25.000,00 190.000,00 280.000,00 47%

De acordo com a tabela, vê-se que a diferença de custo entre
equipamentos em SDTV e HDTV varia conforme o tipo de equipamento. A
observação da evolução desses custos ao longo do tempo mostra que há uma
clara tendência de redução das diferenças.

Na tabela a seguir procuramos reunir a lista de equipamentos
dependentes do formato necessária para compor um estúdio de televisão de
médio porte . e seus custos totaispara as opções  SDTV/ high end e  HDTV.

Tipo de
QTE

Digital médio
HDTV Total SDTV Total HDTV

Relação
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Equipamento e alto custo HDTV/SDTV

       

Camcorder 3,00 67.000,00 125.000,00 201.000,00 375.000,00 86%

Câmera 4,00 65.000,00 75.000,00 260.000,00 300.000,00 15%

VT 6,00 47.000,00 82.000,00 282.000,00 492.000,00 74%

Monitor 10,00 5.000,00 12.000,00 50.000,00 120.000,00 140%

Mesa de Corte 1,00 190.000,00 280.000,00 190.000,00 280.000,00 47%

Total    983.000,00 1.567.000,00 59%

Vê-se, pelos resultados, que o custo médio do conjunto dos equipamentos
de um estúdio que dependem do formato adotado  é cerca de 59% maior que o
mesmo conjunto para um estúdio SDTV de boa qualidade. É importante notar
que os equipamentos listados são aqueles mais importantes que precisam ser
substituídos, no caso de up grade de um estúdio SDTV ( de boa qualidade)  para
HDTV. Outros equipamentos como o sistema de iluminação, comunicação,
microfones, etc... não são de substituição obrigatória no caso de atualização.

Observe-se que o percentual aproximado de 59 % entre o custo de
equipamentos SDTV e HDTV dedicados   tem  uma tendência natural de
redução pela aplicação de tecnologia de HDTV em escala.

No caso da instalação de uma nova planta, essa diferença já é
reduzidíssima quando somada aos investimentos que independem do formato,
HD ou SD , como, por exemplo, infra estrutura , sistema de TV  compartilhado ,
sistema de iluminação, comunicação, microfones.

V.3. Investimentos em Transmissão
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A seção que trata dos sistemas de transmissão do relatório integrador do
CPqD é a seção 7.2 e, nela, a etapa de transmissão é subdividida em três outras
etapas:

� “Conversão (codificação) do sinal ou sinais do “padrão estúdio”
(qualquer que seja ela, como S-VHS ou D-6) em feixes de transporte
MPEG;

� A Modulação desse sinal segundo um dos padrões de transmissão de
televisão digital (ATSC, DVB ou ISDB); e

� A conversão para a rádio-frequência adequada, a amplificação de
potência e sua irradiação.”

No nosso entendimento, existe na descrição da primeira etapa,
“Conversão do Sinal”, a mistura de dois conceitos distintos, o de CODIFICADOR
MPEG e o de EQUIPAMENTOS ou IMPLEMENTAÇÕES COMERCIAIS PARA
CODIFICAÇÃO MPEG, que preferimos chamar de Sistemas de Compressão.

Para ser comprimido, cada sinal de televisão tem, necessariamente, que
passar, individualmente, por um CODIFICADOR MPEG. Assim, estão confusas
as figuras 7.2a e 7.2c que sugerem  que vários vídeos possam ser comprimidos
simultaneamente por um único CODIFICADOR MPEG. Existem, sim, Sistemas
de Compressão que contém,  internamente, vários CODIFICADORES MPEG.

Também, sempre que há vários programas a serem exibidos
simultaneamente em um mesmo canal, é necessária a função
MULTIPLEXADOR (MUX).

Portanto, de todas as figuras apresentadas que tentam ilustrar essa
camada de “Conversão do Sinal”, a única absolutamente correta é a 7.2d,. e  é
representativa da enorme maioria das soluções comerciais disponíveis
atualmente para os sistemas de compressão.

Para efeito de esclarecimento,essa figura está reproduzida abaixo.



REVISADO:
11/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
01/06/2001: ABERT/SET

APROVADO:

Página 55

INVESTIMENTOS DE GERADORAS
E RETRANSMISSORAS

               SISTEMA DE COMPRESSÃO

Ainda com relação à seção 7.2.1. do relatório integrador do CPqD,
preferimos ilustrar o sistema para transmissão hierárquica da forma apresentada
a abaixo:

Encoder Mpeg SD

Encoder Mpeg SD

Encoder Mpeg SD

Encoder Mpeg HD

M
U
X

PGM1

PGM3

PGM2

PGM4

TS
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     SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIERÁRQUICA

De todos os equipamentos apresentados até o momento, o único que
depende do sistema de televisão digital a ser empregado é o modulador,
identificado por “MOD” na figura acima. Todos os demais já citados e que ainda
serão citados nesse capítulo são absolutamente independentes do padrão.

O relatório do CPqD também apresenta valores não atualizados para s
chamados “codificadores MPEG”, citando na página 90/169 do relatório
integrador: “Com isso, os preços variam de 50 a 450 mil dólares no caso de
equipamentos profissionais, em função da capacidade de processamento de
cenas com muitos detalhes e muito movimento, e de ser ou não adequado para
HDTV”. Usando a nomenclatura e as figuras apresentadas acima,,
apresentamos a seguir uma tabela com os valores médios (U$ FOB) de
equipamentos para transmissão digital atualmente praticados pelo mercado.

Sist. Compressão

Sist. Compressão

Sist. Compressão

M
O
D

Layer 3

FI

Layer 1

Layer 2
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Equipamento Valor médio (U$ FOB)

Encoder (codificador) MPEG SD 38.500,00

Encoder (codificador) MPEG HD 92.000,00

Multiplexador (MUX) 34.500,00

Modulador DTV 35.000,00

V.4. Investimentos em Retransmissão

A retransmissão de televisão é tratada na seção 7.3. “Retransmissão” do
“Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão
Digital”, e, no nosso entendimento, a  falta de aprofundamento quanto ao cenário
de retransmissão no Brasil leva a conclusões um tanto quanto simplistas. Dessa
forma gostaríamos de esclarecer os pontos a seguir.

No Brasil, existem retransmissoras:

� que recebem sinais terrestres, não só via microondas, mas também
captados do ar de geradoras ou outras retransmissoras e recebidos de
‘’links’’ analógicos em UHF;

� que recebem sinais digitais, via satélite em banda C (4 GHz e não 12
GHz como citado no relatório) ou em banda Ku (12GHz), geralmente
provindos de geradora na capital do estado.  Esses sinais
correspondem à programação da geradora analógica;

� que recebem sinais analógicos, via satélite em banda C, das cabeças-
de-rede nacionais.

A solução para cada caso terá que ser cuidadosamente estudada, pois:
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� Não há viabilidade econômica e nem disponibilidade suficiente de
capacidade de segmento espacial no Brasil para que todas as
geradoras possam transmitir seus sinais via satélite;

� A repetição via satélite do futuro ‘’transport stream’’ digital exigirá
um período de simulcast com os atuais sinais repetidos via satélite
para permitir a adequação das retransmissoras; tal simulcast terá
que ser em outro satélite, pois os atuais Brasilsat já estão com
capacidade esgotada;

� A solução futura, apresentada na figura 7.5. do relatório Integrador
do CPqD, de utilizar, nas retransmissoras via satélite, o sinal
recebido pelo ‘’transport stream’’ também para a retransmissão
analógica é interessante, mas, na maior parte dos casos, exigirá
alguns equipamentos adicionais aos mencionados.

A seguir apresentaremos um valor aproximado para o investimento
necessário à digitalização dos sistemas de Transmissão e Retransmissão do
Brasil.

Para obtenção dos valores foram consideradas as seguintes premissas:

� Custos incluindo: transmissor, antena, linha de transmissão,
sistemas de compressão, serviços, links estúdio-transmissor,
instrumental de teste, treinamento e adaptações de infra-estrutura;

� Transmissores a partir de 1kW, inclusive, com redundância de
excitador e amplificadores;

� Transmissores de 500W ou abaixo sem redundância;

� Todos os casos sem redundância de sistema irradiante (antena e
linha);

� 75% das torres precisarão de reforço estrutural. Estimando que o
custo de reforço seja de 20% do preço da torre, teremos um custo
de US$ 16.000 por torre em média;
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� 20% dos postos precisarão de adaptações. Estimando o preço da
reforma em 25% de um posto novo, teremos US$ 5.000 por posto;

Geradoras

Equipamento Valor Mínimo (U$ CIF) Valor Máximo (U$ CIF)

Sistema irradiante 7.800,00 345.000,00

Transmissor 15.000,00 1.850.000,00

Link estúdio-Transmissor 50.000,00 200.000,00

Reforçadores de sinal 0,00 530.000,00

Sistema de Compressão 300.000,00 700.000,00

Instrumental 100.000,00 500.000,00

Serviços e Infra-estrutura 7.000,00 1.120.000,00

Total 479.800,00 5.245.000,00

Para o número máximo de reforçadores de sinal, foi tomado como base
estudo feito para a maior metrópole do país, São Paulo:  nas demais cidades, os
valores serão inferiores.

A determinação das áreas que necessitarão de reforçadores de sinal na
Grande São Paulo foi feita a partir do cálculo da cobertura de um canal em UHF
com características conforme propostas pela Consulta Pública 268, que alocou
canais digitais para a referida cidade.

Com isso, chegamos aos seguintes valores de investimento para a cidade
de São Paulo.

Estação de 10W Estação de 100W
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Custo: US$ 50.000 Custo US$ 60.000
N° de Estações: 7 N° de Estações: 3
Custo total: US$ 350.000 Custo total: US$ 180.000

Aproveitamos para esclarecer que o investimento em transmissão
incluindo os reforçadores  é muito inferior ao necessário para viabilizar uma rede
de telefonia celular, pois a limitação, nesse caso, não é dada apenas pela
intensidade do sinal, mas também pelo tráfego suportado por cada célula. Para
efeito de comparação, podemos citar que o investimento efetuado por uma das
operadoras de telefonia celular de São Paulo, para a cobertura digital da região
metropolitana da cidade de São Paulo, mesma área considerada no estudo dos
reforçadores, envolveu a aquisição de 1500 ERBs a um valor aproximado de  U$
250 mil para cada uma, totalizando o investimento de U$ 375 Milhões-- um valor
cerca de 70 vezes superior ao necessário para a rede de radiodifusão.

Retransmissoras

Equipamento Valor Mínimo (U$ CIF) Valor Máximo (U$ CIF)

Sistema irradiante 7.800,00 345.000,00

Transmissor 15.000,00 1.850.000,00

Link 50.000,00 50.000,00

Gap-fillers 0,00 530.000,00

Serviços e Infra-estrutura 7.000,00 1.120.000,00

Total 79.800,00 3.895.000,00

Quatro projeções de investimento são apresentados a seguir,
considerando o agrupamento de emissoras por geradoras e retransmissoras, e o
tamanho das respectivas cidades.

Projeção I
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Somente geradoras em cidades acima de 300.000 habitantes

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

5 0 100 74 2.500 11

10 16 200 8 5.000 18

25 8 500 23 10.000 23

50 8 1.000 20 20.000 38

Total de Canais = 247

Valor Projetado = U$ 393 Milhões
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Projeção II

Somente geradoras em cidades acima de 100.000 habitantes

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

5 1 100 141 2.500 16

10 34 200 16 5.000 27

25 16 500 40 10.000 24

50 15 1.000 52 20.000 45

Total de Canais = 427

Valor Projetado = U$ 554 Milhões
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Projeção III

Todos canais em cidades acima de 100.000 habitantes

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

5 18 100 504 2.500 21

10 405 200 51 5.000 40

25 77 500 87 10.000 32

50 86 1.000 97 20.000 48

Total de Canais = 1.466

Valor Projetado = U$ 719 Milhões
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Projeção IV

Todos canais constantes atualmente no plano básico

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

Potência
Pico (W)

Número
unidades

5 204 100 2.136 2.500 47

10 3.895 200 215 5.000 57

25 435 500 237 10.000 33

50 591 1.000 389 20.000 53

Total de Canais = 8.292

Valor Projetado = U$ 1.627 Milhões

V.5. Conclusões

A partir das contribuições contidas nesse capítulo, podemos chegar às
seguintes conclusões:

� Os investimentos nos sistemas de produção são difíceis de
estimar, pois dependem fortemente das estratégias que cada
emissora irá adotar;

� Porém, fica claro que o investimento na produção em HDTV é
próximo ao investimento necessário para a produção em SDTV e
que essa diferença tende a ser reduzida gradualmente à medida
em que os equipamentos de HDTV tenham seus preços reduzidos
em função do aumento de escala;
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� Também é fácil inferir que os custos para a produção de dois
programas em SDTV sejam superiores aos de um programa em
HDTV , evidentemente considerando-se produções de similar nível
de qualidade técnica;

� Produções em SDTV podem, atualmente, ser desenvolvidas com
diferentes níveis de custo, correspondentes, naturalmente, a
diferentes níveis de qualidade. . Programas em HDTV também
poderão ser desenvolvidos  custos bem mais baixos que os atuais,
quando forem comercializados, em um futuro próximo,
equipamentos com diferentes níveis de qualidade ;

� Será muito alto o investimento nos sistemas de transmissão e
retransmissão, que as emissoras brasileiras terão que efetuar nos
próximos anos  para viabilizar a transição para digital. Torna-se,
portanto, imprescindível que o novo modelo de negócio da
televisão digital viabilize receitas adicionais às atuais, provenientes
única e exclusivamente do mercado publicitário.
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VI.  RECEPTORES PARA TELEVISÃO DIGITAL

VI.1.  Introdução

Depois da correta escolha de Padrão, os Receptores  são o fator mais
decisivo para a implantação bem sucedida de TV Digital no Brasil. Todas as
condições abaixo são absolutamente necessárias para que o Brasil não repita os
fracassos da TV Digital de outros países do mundo:

� Disponibilidade de Receptores que, pela sua funcionalidade, sejam atraentes
e assim levem os consumidores a querer receber TV Digital;

� Entre estas funcionalidades, certamente estão: a compatibilidade com todos
os formatos de Transmissão SD e HD, Imagem de Definição e Qualidade
Elevadas, Áudio de Alta Qualidade com Surround, Facilidade de Instalação,
Simplicidade de Operação através de um único Controle Remoto, Guia
Eletrônico de Programação (EPG),  Datacasting, Interatividade, Mobilidade e
Portabilidade, Multiplicidade de Conteúdo;

� Preço inicial acessível a uma considerável camada da população, de forma
que se assegure, desde logo, massa crítica para um crescimento rápido e
sustentado do número de telespectadores. Este crescimento será auto
realimentado, em função da sistemática redução de preços, do aumento das
ofertas de programação em HD e novas modalidades de Difusão de
Informação como Datacasting, Interatividade, Múltiplas Câmeras e
Programação Dirigida ao Móvel ;

� Disponibilidades coordenadas de Receptores e de Transmissão Digital.

Por todas estas razões e com o objetivo de apresentar contribuições
referentes ao item 3.5 da consulta pública, “Economia de escala e aspectos
industriais e de padronização de equipamentos”, apresentamos as
considerações a seguir.
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VI.1.1. A Indústria e o Mercado de Televisores no Brasil

Manaus é o local onde se fabrica a quase totalidade dos televisores
vendidos no Brasil, em decorrência dos benefícios fiscais da Suframa.

A nossa indústria não atravessa uma de suas melhores fases, tendo tido
uma produção em 1999 de menos de 4 milhões de unidades, bastante abaixo do
recorde de 8,5 milhões registrado em 96. Por outro lado, no ano de 2000 iniciou-
se uma recuperação com a produção excedendo 5,2 milhões de aparelhos. O
crescimento no primeiro quadrimestre de 2001 em relação a igual período de
2000 foi de 25,3%, mas há notícias de retração em Maio, em decorrência da
crise energética.

Há indicações de que os modelos de 14 a 20/21 polegadas são
responsáveis por quase 90% da produção, em termos de quantidade de
unidades.  Estes televisores têm, no Brasil, preços similares aos praticados nos
Estados Unidos.

Os televisores de "tela grande", tipicamente de 29, 32, 34 e 38 polegadas,
constituem o complemento do mercado, ou seja,  pouco mais de 10% das
vendas, em quantidade. Por outro lado, esta participação vem crescendo
rapidamente.

Os reprodutores de DVD vêm também tendo um crescimento de vendas
acelerado: em 2000, foram vendidos quase 200 mil aparelhos, contra 23 mil em
1999. No primeiro quadrimestre de 2001 foram vendidas 126 mil unidades. O
DVD é um impulsionador das vendas de aparelhos de TV de “tela grande”.

Os preços dos TVs de “tela grande” e dos DVDs, no Brasil, são, de forma
geral, maiores que os praticados nos EUA, em média 25% mais altos. Esta
diferença tem, entre outras, duas possíveis causas: a menor taxa de
nacionalização destes produtos e os ainda baixos volumes de produção.

Para comparação de preços entre produtos similares, foi feita uma
pesquisa, no Brasil e nos EUA, através dos anúncios das cadeias brasileiras de
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lojas e das páginas de Web dos fabricantes e varejistas americanos. A planilha
resumo é apresentada abaixo.

Note-se a diferença na forma de especificar o tamanho das telas: nos
EUA, é indicada a dimensão da diagonal útil da tela, isto é, fósforo visível. No

Média

Modelo Referência Fonte

Preço 
(US$) 

Varejo à 
vista

Modelo Referência Fonte

Preço 
(US$) 
Varejo 
à vista

∆ % ∆ %

Mono, Monitor A/V CCE-HPS1403 Casa Bahia (Jornal) 125 RCA E13320 Circuitcity.com 120 5%
Estéreo Philips PT616A Americanas.com 188 Philips 13PT30L Circuitcity.com 250 -25%

Mono, Monitor A/V CCE HPS2003 Casa Bahia (Jornal) 167 Sharp CMR10019 Circuitcity.com 150 12%
Estéreo Sur,CC Philips PT524A Ponto Frio (Jornal) 209 Panasonic CT20G6 Circuitcity.com 190 10%
True Flat sem PIP Sony Wega KV21FE12B Pontofrio.com.br 407 Sony Wega KV20FS12 Sonystyle.com 400 2%

Estéreo sem PIP Philips PT554A Ponto Frio (Jornal) 377 Panasonic CT-27G5 Circuitcity.com 330 14%
Estéreo com PIP Toshiba 2998DMP Semptoshiba.com.br 499 Panasonic CT-27D31 Circuitcity.com 400 25%
True Flat sem PIP Sony Wega KV29FS12B Pontofrio.com.br 734 Sony Wega KV27FS12 Sonystyle.com 600 22%
True Flat com PIP Sony Wega KV29FV16B Pontofrio.com.br 835 Sony Wega KV27FV16 Sonystyle.com 800 4%

Estéreo Panasonic TC33V9 Americanas.com 755 Panasonic CT32D11 Circuitcity.com 550 37%
Estéreo com PIP Toshiba 3488DMP Americanas.com 793 Panasonic CT32D31 Circuitcity.com 650 22%
True Flat com PIP Sony Wega KV34FV15B Pontofrio.com.br 1758 Sony KV32FV16 Sonystyle.com 1300 35%

Estéreo com PIP Toshiba 3888BP Semptoshiba.com 1255 Philips 36PT71B Circuitcity.com 1000 25%
True Flat com PIP Sony Wega 38FV15B Pontofrio.com 2220 Sony Wega KV36FV16 Circuitcity.com 1800 23%

Sem Decod.AC3 Gradiente D10 Casa e Vídeo (Lornal) 209 Philips DVD711 Circuitcity.com 180 16%
Com Decod.AC3 Gradiente  D22 Gradiente.com 377 Sony DVPNS400D Circuitcity.com 250 51%

Todos os preços são de ofertas reais de venda a varejo Taxa Cambial 2.383

25%

EUA

27/29"

DVD 
Player

Brasil

Descrição

37/38"

32/34"

Televisores SDTV Analógicos - Pesquisa entre 1 e 6 de Junho de 2001

13/14"

19/20"
0.7%
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Brasil, indica-se a dimensão total externa do vidro. Assim, o televisor brasileiro
de 29" corresponde ao americano de 27", o 34" ao 32" e o 38"ao 36".

É importante lembrar que, nestes preços correntes, já estão contempladas
todas as amortizações dos custos das adaptações de projeto para o mercado
Sul Americano, enumeradas mais à frente neste estudo, assim como as
diferenças de escala de produção dos dois mercados.

Como em todos os mercados onde está sendo introduzida a TV Digital, no
Brasil os fabricantes têm grande preocupação de assegurar uma boa condução
do lançamento da nova tecnologia. A confusão dos consumidores, causada pela
eventual má condução mercadológica do processo, certamente teria um impacto
negativo nas vendas de televisores analógicos da linha de “tela grande”, a de
maior interesse daqueles consumidores que, tipicamente, serão os primeiros
candidatos a produtos de HDTV.

A exportação de televisores ainda é feita em escala relativamente baixa
pelo Brasil. Em 2000, o saldo de importação/exportação de televisores a cores
foi positivo em 90 milhões de dólares. Note-se que estes números referem-se
apenas a produtos acabados e não consideram a importação de componentes.

No caso dos DVDs,  o saldo foi negativo em 22 milhões de dólares.

Esta indústria utiliza componentes importados a menos de CRTs de 14 e
20”, bobinados, circuitos impressos e gabinetes. Recentemente, iniciou-se a
montagem de CRTs de 29”, em Manaus.

Naturalmente, uma unificação de padrões digitais na América do Sul seria
de grande ajuda para as nossas exportações de aparelhos de TV Digital.

Adicionalmente, a possibilidade de desenvolver modelos de aparelhos de
TV Digital padronizados para toda a América do Sul propiciaria:

� Eliminação de duplicidade de investimentos na adaptação de produtos
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� Ganhos de escala de produção e, conseqüentemente, preços mais
atraentes para o público e, conseqüentemente, uma penetração mais
rápida

Há que considerar que o padrão de vídeo de 50 campos/s é adotado para
TV Analógica (PAL-N) na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Bolívia.
Assim, mesmo sendo alcançado o padrão único de transmissão de TV Digital no
nosso continente, muito provavelmente em 60  campos/s, ainda haverá a
necessidade dos produtos padrão "América do Sul" acomodarem 50 e 60
campos/s e os diversos padrões de TV Analógica (PAL-M, PAL-N e NTSC).

Em suma, além das adaptações para a acomodação do padrão digital a
ser adotado, as seguintes adaptações deverão ser feitas nos produtos para o
nosso mercado:

� Decodificação analógica nos padrões analógicos PAL-M, PAL-N e
NTSC

� Varredura vertical em 50 e 60 Hz para os sinais analógicos atuais
� Operação em 127 e 220 Volts, com amplas faixas de tolerância de

tensão (100~240V), e em  50 e 60 Hz
� Mensagens de texto na tela (On Screen Display-OSD), em

Português, Espanhol e Inglês.

Na realidade, a adaptação de produtos mundiais às características acima
enumeradas (exceto o padrão digital) é trivial e amplamente dominada pela
nossa indústria, pois é um tipo de trabalho que vem sendo rotineiramente
desenvolvido desde 1972.
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VI.1.2.  Produtos de TV Digital existentes no mundo

VI.1.2.1.  Estados Unidos com o ATSC

A TV Americana emprega canalização igual à brasileira.

O mercado dos  EUA têm uma demanda anual de 25 milhões de
televisores novos.

O comércio varejista americano de televisores mais sofisticado oferece
diversos produtos para TV Digital, inclusive uma ampla linha de Televisores com
capacidade de “display”  em Alta Definição.

Nos EUA, é possível comprar Televisores Digitais Integrados de HDTV.
Este tipo de aparelho, contido em único gabinete, é composto, basicamente, de:
um “display”, um receptor para as transmissões digitais em ATSC e um segundo
receptor para as transmissões analógicas convencionais em NTSC.

Contudo, as linhas mais acessíveis, oferecidas amplamente no varejo,
são compostas de duas unidades separadas:

� A primeira é o Monitor HD,  com “display”  capaz de exibir os sinais
recebidos em resolução convencional SDTV e em HDTV. O monitor
tem incorporados, também,  o receptor das transmissões analógicas
em NTSC  e pelo menos uma entrada para os sinais do receptor
digital externo ou de outros aparelhos (DVD, VCR, etc). O monitor é
conhecido nos EUA por diversas denominações comerciais como
“Digital High Resolution Monitor” e “High Definition Compatible TV
Set”. Note-se que há produtos com diversos tipos e níveis de
qualidade de “display” de HDTV. Desde unidades com CRT de 27” em
formato 4:3 que mostram HD em “letter-box”, até grandes "displays"
de plasma e de projeção em formato 16:9.

� A segunda unidade é o chamado Receptor Decodificador Digital
“Set-Top-Box”, ou STB ou ainda  HD Digital Receiver. O STB, que tem
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a função de receber as transmissões digitais em ATSC, em qualquer
um dos formatos previstos de SD e HD, e fornecer o sinal recebido ao
Monitor através de cabo de interligação. O Monitor pode ser HD ou
simplesmente o Televisor Analógico atual do telespectador. Os STBs
Americanos têm, tipicamente, a capacidade de receber, também, as
transmissões de DTH (Direct TV), que hoje já oferecem programação
em HDTV nos EUA.

No ano de 2000, a indústria americana vendeu 650 mil dispositivos de
HDTV, incluindo Monitores, Receptores Digitais Integrados e Set-Top-Boxes.
Contudo, apenas cerca de 10% destas unidades incluía a capacidade de
recepção e decodificação dos sinais ATSC “do ar” .

Um dos fatores que estão fomentando a venda de Monitores HDTV  é o
considerável interesse dos consumidores no seu uso com reprodutores de DVD.
Pelo menos um fabricante americano (RCA) dá  como brinde um Reprodutor
DVD com saída progressiva aos compradores de Monitores HDTV.

Esse baixo volume de vendas de receptores de TV digital, muito inferior
ao das expectativas iniciais, é freqüentemente associado aos graves problemas
de recepção de sinal digital que ocorrem nos Estados Unidos e que vêm sendo
divulgados na imprensa. Aliás, os resultados dos testes no Brasil confirmam
essas notícias. Outro ponto importante é a alta penetração da TV a Cabo nos
EUA, fazendo com que a esmagadora maioria dos domicílios não tenha antena
de TV para  captação “do ar” .

Os receptores Digitais americanos oferecem EPG (Guia de Programação
Eletrônico).

A tabela a seguir mostra alguns exemplos de produtos  disponíveis no
mercado Americano e seus  preços no varejo.
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Descriçao do Produto Marca Modelo
Preço  
US$  

Varejo
Set Top Box ATSC e DirecTV, decodifica qualquer formato 
digital SD/HD, fornece saídas SD e HD, Receptor Analógico 
NTSC incorporado.

RCA DTC100 550

Set Top Box ATSC e DirecTV, decodifica qualquer formato 
digital SD/HD, fornece saídas SD e HD, Receptor Analógico 
NTSC incorporado.

Panasonic TU-HDS20 900

Monitor HDTV, CRT 32" 4:3 RCA MM32110 1550
Monitor HDTV, CRT 36" 4:3 RCA MM36100 1900
Monitor HDTV, CRT 34" True Flat 16:9 PHILIPS 34PW9815 3500
Monitor HDTV, CRT 36" True Flat 4:3 SONY KV36XBR400 2500
Monitor HDTV, CRT 32" True Flat 4:3 Panasonic CT32HX40 1500
Monitor HDTV de Projeção com vista direta, tela 4:3 de 52", RCA MM52110 2000
Monitor HDTV de Projeção com vista direta, tela 4:3 de 43" Hitachi 43FDX01B 1900
TV Digital Integrado HDTV, CRT 38" 16:9, HDTV, 
NTSC/ATSC/DirecTV RCA F38310 3000

TV Digital Integrado HDTV de Projeçao com vista direta, Tela  
61" 16:9, HDTV, NTSC/ATSC/DirecTV. RCA P61310 3500

Aparelhos de TV DIGITAL disponíveis para os Consumidores dos EUA, Junho 
2001

Fonte www.circuitcity.com
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VI.1.2.2. A Europa com o DVB-T

O padrão DVB-T está em operação em alguns países europeus. No
momento, a maior base instalada é a da Grã-Bretanha, onde são oferecidos
serviços digitais terrestres de broadcast  gratuito e de TV por assinatura.

A principal diferença do enfoque da Europa para o do Brasil é a total falta
de interesse dos europeus em TV de Alta Definição. Eles vêem na TV Digital
(DTV) terrestre um meio de fornecer uma melhor qualidade de TV na resolução
convencional, a chamada “Standard Definition” ou SDTV, e a transmissão
simultânea de diversos programas em cada canal.

Há produtos de consumo disponíveis para o público entre "Set Top
Boxes" e Televisores Digitais Integrados.

Há, na Europa, ampla oferta de televisores 16:9, com varredura de 625
linhas e, em diversos casos, varredura vertical dobrada para 100Hz, de forma a
evitar a cintilação característica da TV de 50 campos por segundo. .

Na Inglaterra, os STBs são fortemente subsidiados pelo operador de TV
por Assinatura, ficando o preço de venda para o consumidor em 100 libras,
desde que associado a uma assinatura.

Os receptores Digitais oferecem EPG (Guia de Programação Eletrônico).

A tabela a seguir mostra alguns exemplos de produtos disponíveis no
mercado Inglês e seus  preços no varejo.
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Fontes www.comet.co.uk , www.dixons.co.uk

O padrão europeu é de canais com 8 MHz de largura, enquanto os canais
brasileiros são de 6 MHz. Todavia, o Padrão DVB-T para 6 MHz está definido e
foi o testado pelo Grupo ABERT/SET.

Descriçao do Produto Marca Modelo
Preço  
US$  

Varejo
Set Top Box DVB-T, decodifica SDTV somente,SUBSIDIADO 
pela operadora de TV por assinatura. Nokia DVB9850TP

Set Top Box DVB-T, decodifica SDTV somente,SUBSIDIADO 
pela operadora de TV por assinatura. Pioneer

Monitor SDTV, CRT 36" True Flat 16:9 Sony KV36FS70 3504
Monitor SDTV, CRT 36" True Flat 16:9, 100Hz Panasonic TX36PF10 2671
TV Digital Integrado SDTV, CRT 28" 16:9, True Flat, DVB-T 
/PAL/ Sky LG DI-28Z12 1413

TV Digital Integrado SDTV, CRT 32" 16:9, True Flat, DVB- Sony KV32DX30 1964
TV Digital Integrado SDTV, CRT 28" 16:9, DVB-T/PAL Grundig MW70-502 918
TV Digital Integrado SDTV, CRT 28" 16:9, DVB-T/PAL Bush WS6690D 561

Taxa  Cambial Libra/Dólar 1.413

Aparelhos de TV DIGITAL disponíveis para os Consumidores da Grã-Bretanha, 
Junho 2001
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VI.1.2.3.  A  Austrália com o DVB-T/7MHz

A Austrália é, até o momento,  o único país que adotou o sistema DVB-T
com largura de faixa de canal de 7 MHz, diferente daquela para a qual ele foi
desenvolvido originalmente (8 MHz).

O projeto de TV Digital australiano tem como foco a TV de alta definição
(HDTV), ao contrário de todos os outros países DVB-T que operam
exclusivamente em definição convencional (SDTV).

Adicionalmente, é também o primeiro projeto de “Broadcast” em HDTV
com 50 campos/s. Outros países interessados em HDTV e com distribuição de
energia em 50Hz, como a Argentina, decidiram que as transmissões de TV
Digital seriam feitas em 60 campos/s, de forma a tirar proveito da escala de
produção de “displays” e equipamentos de produção HD dos EUA e do Japão.

A Austrália resolveu também utilizar a codificação de áudio AC3,
diferentemente de todos os outros países DVB-T, que usam simplesmente a
codificação de áudio MPEG. A adoção opcional do AC3 exigiu a revisão da
norma DVB-T.

O país tem uma população que não chega a 20 milhões de habitantes,
mas  caracterizada por alto poder econômico. Dos 6,9 milhões de domicílios,
60% têm 2 ou mais televisores.

Há apenas uma indústria montadora de televisores na Austrália, a Sharp.
A demanda anual de televisores novos é de apenas 1 milhão de aparelhos por
ano.

Em vista destas peculiaridades o Grupo ABERT/SET considerou
importante verificar como estava transcorrendo esta implementação e enviou um
representante à Austrália em meados do ano 2000. Desde então, o Grupo vem
seguindo o desenrolar da implantação da TV Digital na Austrália.

O início das transmissões ocorreu em primeiro de janeiro de 2001.
Embora o plano inicial fosse o HDTV, até o momento as transmissões estão
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limitadas apenas ao SDTV nos formatos 4:3 e 16:9, devido à falta de receptores
que suportem HDTV.

Ainda não há oferta de aparelhos de HDTV ao mercado australiano, nem
STBs, nem TVs Integrados. O lançamento de um STB HD marca DGTEC está
programado para os próximos meses (Agosto).  A especificação deste futuro
STB HD prevê a compatibilidade com o áudio AC3 e saídas de vídeo em SDTV
e HDTV.

Atualmente há apenas um modelo de STB  disponível na Austrália. O
aparelho decodifica apenas transmissões feitas em SDTV,  tem áudio limitado ao
MPEG (não decodifica AC3) e é fabricado pela Thomson. Este STB é vendido no
varejo australiano a um preço equivalente a $ 368 dólares dos EUA.

Um segundo STB, também limitado a SD, havia sido anunciado pela
TEAC para lançamento em Março com igual preço, mas aparentemente ainda
não está disponível para venda ao público.

Há notícias de que, mesmo para disponibilizar este único modelo de STB
SD, os “Broadcasters” Australianos tiveram que investir 6 milhões de dólares e
custear a produção do lote inicial, assumindo o risco do produto. Este fato
também coloca em dúvida o grau de realismo do preço do STB no varejo.

O motivo de todos estes problemas parece estar ligado ao desinteresse
dos fabricantes de TVs em produzir receptores de TV Digital específicos para um
mercado de volume tão limitado.

Os fabricantes exerceram forte pressão junto ao Governo australiano, no
sentido de poder importar os seus STBs da Europa, com as modificações
limitadas somente à largura de faixa do canal para 7MHz. Minimizando seu
investimento para desenvolver o produto.

Em decorrência destas pressões e dificuldades, as autoridades
australianas acabaram por adotar medidas absolutamente negativas sob todos
os pontos de vista, quais sejam:
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� Adotar o “triplecast”, em que haverá três transmissões simultâneas
do mesmo programa. A primeira é a analógica em 4:3 ou 14:9 “letter-
box”. As duas outras são digitais utilizando-se de um mesmo canal
de 7MHz, sendo que uma em HDTV e a outra em SDTV,
preferencialmente em 16:9. A transmissão  digital em SDTV será
com áudio MPEG-1. Com esta visão, limitada ao curto prazo, cada
rede da Austrália terá que, permanentemente, desperdiçar pelo
menos 5Mb/s de seu "payload" com o “triplecast” de forma a manter
a compatibilidade com o legado destes primeiros receptores, só
capazes de receber transmissões em SDTV. É importante aqui
chamar a atenção para a definição equivocada, dada para o
“triplecast”, pelo CPqD, no item B.7, do Apêndice B do “Relatório
Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão
Digital”, que não expressa a idéia do desperdício de espectro desta
solução australiana.

� Adiar a obrigatoriedade das transmissões em HDTV verdadeiro para
janeiro de 2003, com um mínimo de 20 horas semanais por rede. As
transmissões de HDTV, até 2003, devem ser mantidas a partir da
conversão dos sinais SDTV nas estações, esquema pelos
australianos denominado de Pseudo-HD. O estímulo à rápida
penetração do HDTV fica, assim, praticamente anulado.

Embora na Austrália não haja, até o momento, TVs Digitais Integrados, há
oferta de Monitores (Televisores Analógicos) com tela de formato largo 16:9
(Widescreen), similares aos produtos Europeus. A tabela abaixo apresenta
exemplos de produtos aplicáveis à TV Digital disponíveis na Austrália.
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Fontes www.dba.org.au , www.dse.com.au/cgi-bin/dse.storefront , www.binglee.com.au

Os radiodifusores australianos têm elevado interesse em possibilitar a
recepção móvel. Contudo, em decorrência das limitações do DVB-T na
acomodação simultânea de recepção móvel e fixa no mesmo canal, com
programação diferenciada, essa aplicação é ainda incerta.

No caso de a ANATEL cogitar na adoção do sistema DVB-T para o Brasil,
é fundamental que tome todas providências e proceda a todas as negociações
prévias necessárias, de modo a assegurar a disponibilidade de receptores
digitais no Brasil, não correndo o risco de ver configurar-se uma situação similar
à que, lamentavelmente, observa-se hoje na Austrália.

Descrição do Produto Marca Modelo
Preço  
US$  

Varejo
Set Top Box DVB-T, decodifica SDTV somente, Áudio MPEG, 
sem API Thomson ST5512 368

Set Top Box DVB-T, decodifica SDTV somente, Áudio MPEG, 
sem API (*)

Teac DVB100 368

Monitor SDTV, CRT 36" True Flat 16:9, 100Hz Philips KV36FS70 3419
Monitor SDTV, CRT 24" 16:9 Thomson 24WT25EA 1209
TV Digital Integrado HDTV, 16:9, True Flat,Características não 
divulgadas (*) Sony 2367

(*) Anunciado para Breve Taxa  Cambial AU$/Dólar 0.526

Aparelhos de TV DIGITAL disponíveis (ou anunciados) para os Consumidores 
da Austrália, Junho 2001
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VI.1.2.4.  O Japão com o ISDB-T

O mercado Japonês tem uma demanda anual de 10 milhões de
Televisores novos. Destes, mais de 4 milhões são de “tela grande” (acima de
22”). Os televisores de tela 16:9 (Widescreen) foram em 2000 mais de 1,3
milhões. Os dados acima estão nas estatísticas oficiais da Jeita (Associação da
Indústria).

O padrão japonês de canalização, embora utilize faixas de freqüências um
pouco diferentes das brasileiras, tem também canais de 6MHz de largura.

O foco japonês para a TV Digital está principalmente no HDTV, como o do
radiodifusor brasileiro. Na realidade, o Japão vem oferecendo aos seus
consumidores transmissões de HDTV em formato analógico, por satélite, já há
alguns anos, embora com limitada programação e uma penetração de 800 mil
receptores HDTV apenas.

O Japão iniciou os serviços de transmissão digital de HDTV no final do
ano 2000, mas utilizando, inicialmente, a sua distribuição por satélite de
radiodifusão (BS) diretamente ao telespectador (ISDB-S) ou através de sua
posterior distribuição por cabo.

Devido ao enorme congestionamento do espectro radioelétrico no
território Japonês, faz-se necessário um completo remanejamento de sua
utilização para   disponibilizar a faixa necessária para a transmissão terrestre de
TV Digital (ISDB-T). Há, no momento, 11 estações experimentais de ISDB-T em
funcionamento no Japão, mas o serviço comercial terrestre só se iniciará em
2003.

Diversos modelos de TVs Digitais Integrados, Set Tops e Monitores HD
digitais estão  sendo vendidos com sucesso no Japão desde Setembro de 2000.

A meta da indústria é vender 10 milhões de receptores nos mil primeiros
dias. Segundo estatística da Jeita (Associação da Indústria Eletrônica
Japonesa), no primeiro quadrimestre de 2001 foram vendidos:
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� 52 mil Televisores Digitais Integrados para ISDB-S

� 188 mil Set Top Boxes para ISDB-S

Com isto a base instalada de receptores de TV Digital no Japão já totaliza:

� mais de 200 mil Televisores Digitais Integrados HD

� mais de 400 mil Set Top Boxes HD

Contudo, os  “front-ends” (sintonizador e demodulador) dos TVs Digitais
Integrados e STBs Japoneses são, até o momento, apenas adequados à
recepção do sinal do satélite.

Espera-se a disponibilidade de receptores digitais de consumo com “front-
ends” adequados à recepção do sinal terrestre em um espaço de tempo
relativamente curto. Inclusive de modelos universais, que possibilitem a
recepção de sinais terrestres (COFDM), de Satélite (8PSK) ou de cabo (QAM).

Na realidade, os monitores HD já são um produto maduro no Japão,
contando com uma base instalada de 800 000 unidades até o final do ano 2000,
recebendo as transmissões analógicas de HDTV por satélite. Estes,
progressivamente, migrarão para  o novo serviço digital (BS) através de STBs.

A tabela abaixo apresenta exemplos de produtos para TV Digital
disponíveis no Japão.



REVISADO:
11/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
08/06/2001 ABERT/SET

APROVADO:

Página 82

RECEPTORES PARA TELEVIS ÃO
DIGITAL

Descriçao do Produto Preço  US$  Varejo
Set Top Box ISDB-S, HDTV, BS (Satélite Broadcast) somente 480
TV Digital Integrado HDTV, CRT 28", BS 1775
TV Digital Integrado HDTV, CRT 32", BS 1792
TV Digital Integrado HDTV, CRT 36", BS 2150

Taxa Cambial do Iene/Dolar 120

Aparelhos de TV DIGITAL disponíveis para os Consumidores do Japão  
Menores preços pesquisados pelo JEITA em Maio de 2001
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VI.1.3.  Os Blocos dos Sistemas de Recepção

VI.1.3.1.  Caracterização dos Blocos Funcionais

Num sistema para recepção doméstica de televisão, compatível com TV
Digital, há três blocos funcionais principais:

• O bloco "Display" , tipicamente composto de um  Cinescópio, fontes
de alimentação, sistema de varredura e sincronização, amplificadores
e processadores vídeo, interfaces de áudio e vídeo, amplificadores de
áudio e sistema de alto falantes.

• O bloco Receptor Analógico , capaz de receber os sinais transmitidos
com modulação analógica e fornecer uma saída de vídeo em formato
adequado ao "display".

• O bloco Receptor Digital , capaz de receber os sinais transmitidos
com modulação digital e decodificá-los em qualquer dos formatos
previstos de SDTV e HDTV. Este bloco fornece as saídas de vídeo nos
formatos adequados ao "display".

Faz-se necessário detalhar a funcionalidade destes blocos.

VI.1.3.2.  Bloco "Display"

Uma configuração econômica será capacidade apenas de SD com tela
em formato 16:9 ou, pelo menos, com possibilidade de formato “letterbox” em
CRT de aspecto 4:3. Neste caso, as transmissões em HDTV serão exibidas
depois de convertidas para SDTV, no bloco Receptor Digital.

As configurações mais avançadas e sofisticadas serão as com "display"
HDTV. Esta linha de produtos terá, certamente, vários modelos com diferentes
níveis de sofisticação e de capacidade de resolução. Este tipo de televisor ou
monitor terá  recurso de “multisync”, de forma a acomodar, além de varredura
1080i/60, também a varredura de 480/60 ou de 576/50 para os sinais recebidos



REVISADO:
11/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
08/06/2001 ABERT/SET

APROVADO:

Página 84

RECEPTORES PARA TELEVIS ÃO
DIGITAL

do bloco Receptor Analógico ou outras fontes externas de sinais (DVD, VCR,
etc) e, possivelmente, varreduras SVGA para interconexão com computadores.

Nos EUA, é comum que os "displays" HD varram 480p/60 ou 540p/60 em
lugar de 480i/60 para exibir os canais analógicos e outros  sinais SD externos,
através de um dobrador de linhas, com notável incremento de qualidade devido
à menor visibilidade da trama de linhas. Esta característica torna-se ainda mais
atraente para os Reprodutores de DVD mais sofisticados que já fornecem saída
de vídeo em 480p/60 ou 576p/50.

Na realidade, todos os formatos 480p/60, 576p/50, 540p/60 e 1080i/60
têm  freqüências de varredura horizontal pouco acima de 30kHz, tornando a
operação “multisync” muito mais simples.

Naturalmente, os produtos iniciais mais econômicos serão os de CRT
para visão direta, seguidos dos de projeção. Futuramente, Plasma, LCD, DLP
ILA e outras tecnologias de “display” certamente se tonarão competitivas em
preço e terão uma maior penetração no mercado de HDTV. Contudo, no âmbito
deste estudo não se considera mais detalhadamente cada uma destas
possibilidades de “display”.

VI.1.3.3.  Bloco Receptor Analógico

Este bloco é similar aos encontrados nos receptores de TV convencionais
utilizados hoje no Brasil.

VI.1.3.4.  Bloco Receptor Digital Terrestre

O receptor digital, no caso brasileiro, deverá ser capaz de receber e
decodificar as transmissões digitais em qualquer dos formatos SD e HD
previstos em 60Hz (e.g. 480i/60, 480p/60, 720p/60 e 1080i/60) e desejavelmente
também SD em 50Hz (e.g. 576i/50, 576p/50), para atender os mercados sul
americanos de 50Hz.
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O formato da saída do receptor poderá variar de acordo com o produto
específico de forma a ter compatibilidade com o “Display“específico que será
empregado.

A alternativa de oferecer Receptores limitados à decodificação de SD,
aventada no relatório integrador do CPqD, é totalmente contra-indicada, pelos
motivos abaixo:

� Comparando-se o preço do STB-SD(US$ 368) da Austrália com o
STB-HD/SD econômico do Japão (US$480), chega-se a uma
diferença final de preço de varejo de apenas US$ 112 no pior caso
entre o receptor SD e o HD/SD.

� O receptor SD simplesmente não funciona durante as transmissões
em HDTV, lesando o consumidor.

Outro ponto do relatório integrador do CPqD que merece retificação é a
utilização dos preços dos STBs para os  DTHs Sky e DirecTV como comparação
com os STBs de TV Digital Terrestre, pois aqueles primeiros são fortemente
subsidiados pelas operadoras de DTH.
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VI.1.4.  Definindo os Produtos de TV Digital no Brasil

VI.1.4.1.  Arquiteturas de Sistemas de Recepção

Podem-se definir os tipos de produtos de TV Digital que certamente serão
oferecidos no Brasil nos dois primeiros anos de TV Digital. Estas definições
permitirão uma melhor análise das possibilidades de usar produtos mundiais já
existentes como projetos base para adaptação ao nosso mercado e produção no
Brasil.

Os três blocos definidos no título anterior podem estar incorporados em
um único aparelho, constituindo o que se denominou Televisor Digital
Integrado ou TV Digital Integrada .

A outra configuração possível é composta de dois aparelhos:
• "Set-Top-Box" ou STB  - contém fundamentalmente um bloco

Receptor Digital Terrestre .
• Monitor  - contém o bloco “Display” e o bloco Receptor Analógico.

Com as considerações acima, pode-se agora definir mais precisamente
os produtos básicos possíveis, para efeito de análise.

VI.1.4.2.  STB-HD/SD

O "Set Top Box" contém, basicamente, o bloco Receptor Digital. O STB
recebe a transmissão de TV Digital em qualquer formato SD/HD de 60Hz  (e.g.
480i, 480p, 720p, 1080i) e, possivelmente SD de 50Hz (e.g. 576i, 576p).

Opcionalmente, este tipo de STB poderá incorporar também: um receptor
analógico PAL-M/NTSC/PAL-N,  um receptor de DTH e entradas de sinais
externos.

Estas funcionalidades adicionais simplificam os sistemas domésticos de
recepção e tornam a operação fácil através de um único controle remoto, ficando
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transparente para o telespectador o meio pelo qual o programa chega à sua
residência.

Independentemente do formato do sinal que está sendo recebido, o STB-
HD/SD, através de conversor interno e de interfaces adequadas, oferece
tipicamente os seguintes formatos de saída :

� SDTV - Em interfaces analógicas de diversos padrões físicos
(RF/Antena, Vídeo / Áudio PAL-M/NTSC/PAL-N, componentes
analógicas Y/R-Y/B-Y ou RGB e S-Vídeo), de forma a exibir o
programa em um televisor analógico convencional em SD ou em um
Monitor-SD  em 480i/60 ou 576i/50. O STB tem tipicamente
capacidade de escalar a imagem de modo a produzir os diversos
formatos de exibição (“letterbox”, expandido com “crop” lateral, etc)

� HDTV - Em componentes analógicas de banda larga Y/R-Y/B-Y e
R/G/B que permitam a exibição do programa digital em um Monitor-
HD, em 480p/60 ou 576p/50 ou 1080i/60 ou 1080i/50. Num futuro
próximo, espera-se que seja adotada, de forma generalizada, a
Interface Digital (IEEE 1394). As transmissões digitais recebidas em
SDTV poderão ser processadas por um conversor dobrador de linhas
e fornecidas nas interfaces HD em 480p/60Hz, 540p/60 ou 576p/50Hz,
formatos normalmente denominados de EDTV.

No que se refere ao áudio, o STB poderá decodificar apenas o par
estéreo básico ou oferecer saída para os 5.1 canais que serão provavelmente
previstos no padrão brasileiro.

A saída dos 5.1 canais poderá ser analógica (6 plugs RCA de áudio) ou
digital codificada (coaxial ou óptica), para decodificação externa em um “home
theater”, por exemplo. Neste último caso, a codificação AAC adotada pelo ISDB,
trará um complicativo adicional, pois os aparelhos de “home theater” atuais são
compatíveis somente com AC3.
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O STB deve oferecer uma API que permita a execução de aplicativos de
interatividade. O Guia Eletrônico de Programação deverá ser uma funcionalidade
padrão de todo STB.

Um modem poderá equipar também o STB para prover um canal de
transações que permita interatividade na sua forma mais ampla.

Outra funcionalidade que poderá se incorporada ao STB é um “slot” para
cartões de Acesso Condicional, especialmente naqueles que também
incorporarem Receptor para DTH.

Naturalmente, poderá haver STBs com diferentes graus de funcionalidade
e preços, desde que sejam universais quanto à compatibilidade com todos os
formatos de transmissão de vídeo (SD/HD) e de áudio, assegurando ao
telespectador a recepção de toda a programação, qualquer que seja o seu
formato de transmissão.

VI.1.4.3. Monitor-SD

O Monitor-SD contém os blocos de "Display" e de Receptor Analógico.
Neste caso, o “Display” está limitado à exibição em “Standard Definition” (SDTV)
de alta qualidade, com capacidade de exibir nos aspectos 16:9 e 4:3, podendo
ter a tela nos formatos físicos 16:9 (imagem 4:3 com colunas laterais) ou 4:3
(imagem 16:9 em "letterbox").

Os sinais exibidos são os do Receptor Analógico interno e da Interface
para receber sinais externos de um STB-HD/SD ou outros aparelhos como:
VCR, DVD, STB de DTH e  deTV a Cabo.

Basicamente, este produto é um televisor analógico convencional,
podendo ter processamento digital de vídeo que permita escalar a imagem de
forma a gerar os diversos formatos de exibição, embora o próprio STB, de modo
geral, já ofereça estes recursos.
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VI.1.4.4.  Monitor-HD

O Monitor-HD contém os blocos de "Display" e de Receptor Analógico.
Neste caso, o “Display” de imagem tem capacidade de exibir em alta definição e
nas  relações de aspecto 16:9 e 4:3.

Os sinais exibidos são os do Receptor Analógico interno e da interface
para receber sinais externos de um STB-HD/SD ou outros aparelhos como:
VCR, DVD, STB de DTH e TV a Cabo.

Tipicamente, o Monitor-HD deve suportar varreduras 480p/60 ou 540p/60,
576p/50,  1080i/60 ou 720p/60. O Monitor-HD incorpora um dobrador digital de
linhas para converter sinais analógicos recebidos em 480i/60 ou 576i/50 para
480p/60 ou 540p/60 e 576p/60, respectivamente. No caso dos DVD's com saída
progressiva, a interconexão de vídeo poderá ser também 480p/60 ou 576p/50.

VI.1.4.5.  Televisor Integrado SD

O Televisor Integrado SD incorpora os três blocos: "Display", Receptor
Analógico e Receptor Digital em um só aparelho, que tem funcionalidade
equivalente ao conjunto formado por um STB-SD/HD e um Monitor-SD.

VI.1.4.6.  Televisor Integrado HD

O Televisor Integrado HD incorpora os três blocos: "Display", Receptor
Analógico e Receptor Digital em um só aparelho, que tem funcionalidade
equivalente ao conjunto formado por um STB-SD/HD e um Monitor-HD.

VI.1.4.7.  Outros Produtos de Consumo de TV Digital

Os produtos que foram caracterizados até agora são os convencionais
que estarão presentes no nosso mercado desde o início das transmissões
digitais. Mas há dois outros grupos de produtos de TV Digital de grande
interesse.
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O primeiro grupo é o dos produtos que já existem, mas ainda não
atingiram escala significativa devido ao seu atual custo elevado. Estes produtos
sofrerão, provavelmente, uma constante redução de preços com o progresso da
tecnologia e, num futuro não muito distante, se tornarão muito mais populares.
Entre estes estão os Projetores de HDTV e os “Displays” de Plasma.

É importante ressaltar que a TV de Alta Definição (HDTV) é fantástica
numa tela de 32”, contudo a experiência de HDTV se revela  muito mais
dramaticamente em telas ainda maiores que só são possíveis com Projetores ou
Displays de Plasma. Assim, é evidente que as super telas serão o sonho de
consumo dos próximos anos para muitos telespectadores.

Outro exemplo deste primeiro grupo de produtos é o Gravador Digital
Inteligente de TV. Esse produto, geralmente baseado na tecnologia de unidades
de Discos Magnéticos Rígidos, pode ser uma unidade autônoma ou estar
incorporado em um STB.

No segundo grupo, estão produtos que em fase de desenvolvimento no
momento e também dependendo do estabelecimento de transmissões para
suportá-los. E enquadram-se aqui os receptores veiculares de TV Digital, os
Telefones Celulares compatíveis com a recepção de TV Digital, os Receptores
de TV Digital em PDA (Palm top) e as Redes Integradas Domésticas.

Naturalmente, cada um dos produtos citados neste item merece um
estudo detalhado, tão logo seja conhecido o Padrão e o cronograma de
implantação da TV Digital no Brasil.
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VI.1.5.  Sensibilidade a padrão dos produtos de TV Digital

VI.1.5.1.  Os Blocos Sensíveis do Sistema de Recepção

Anteriormente, dividiu-se o sistema de recepção de TV Digital em três
blocos funcionais, independentemente da arquitetura ser Integrada ou com STB
e Monitor separados:

� Bloco "Display".
� Bloco  Receptor Analógico.
� Bloco Receptor Digital.

Note-se que apenas o terceiro bloco, o Receptor Digital, é sensível ao do
padrão de TV Digital a ser adotado no Brasil, isto é, o Receptor para ISDB-T
será diferente do Receptor para  DVB-T.

Os blocos funcionais de “Display” e Receptor Analógico são
independentes do padrão de TV Digital adotado, isto é, os “Displays” e os
Receptores Analógicos serão exatamente os mesmos, independentemente de
se adotar o  padrão ATSC ou o ISDB-T ou o DVB-T.

VI.1.5.2.  Os Aparelhos de Consumo e os Padrões Digitais

Com base no acima exposto, pode-se classificar os produtos de consumo
para TV Digital em duas categorias:

Produtos insensíveis ao Padrão de TV Digital :

� Monitor – SD
� Monitor – HD

Produtos sensíveis ao Padrão Digital:

� STB-SD/HD
� TV Integrada SD
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� TV Integrada HD

VI.1.5.3.  A Relevância do Padrão no Preço Total dos Aparelhos

Considerando-se os preços de varejo dos EUA, pode-se concluir qual é a
relevância do Padrão de TV Digital nos preços dos aparelhos de consumo.

Os produtos  abaixo especificados de TV Digital em HDTV são dos
modelos mais populares e mais facilmente encontrados no varejo dos EUA:

� STBs SD/HD   com preços que variam de menos do que US$ 550,00
como o RCA DTC-100 a US$ 900,00, como o Panasonic TU-HDS20.
Ambos incluem a capacidade de recepção de DTH da DirecTV, com
a adição de antena própria e LNB.

� Monitores HD  com preços que vão de US$ 1 500,00 para o
econômico  RCA  MM32110  com  tela  4:3 de 32 polegadas, até
US$ 4 500,00 para o sofisticado Panasonic PT-65WX50 com tela
16:9 de projeção de 56 polegadas. Ambos têm incorporado o
receptor analógico NTSC.

O bloco funcional de Receptor Digital, que é o único que sofre influência
do padrão de transmissão digital, está no exemplo acima, contido
exclusivamente no STB-SD/HD. Assim, pode-se deduzir com bastante
segurança que, num sistema de recepção de HDTV, a parte sensível a padrão
corresponde, em média, a menos que 27% do custo total.

A discussão sobre o padrão afeta um bem que corresponde a apenas
27%  do preço total médio de um sistema de recepção de HDTV de
consumo.

Por outro lado, é provável que muitos consumidores inicialmente
comprem STBs SD/HD para utilizar com televisores analógicos de tela grande
ou monitores SD. Neste caso, a participação do Receptor Digital no custo total
do sistema será mais elevada, possivelmente superior a 50%.
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VI.2.  Disponibilidade de Componentes

VI.2.1.  Os Blocos "Display" e Receptor Analógico

Estes blocos estão em produção em diversos países, não havendo,
portanto, qualquer preocupação com a  disponibilidade de seus componentes.
Especialmente nos EUA e no Japão, há disponibilidade de componentes para
monitores HD  adequados especificamente ao Brasil.

VI.2.2.  O  Bloco Receptor Digital.

O bloco Receptor Digital poderá requerer adaptações para o nosso
mercado Brasileiro e possivelmente Sul Americano. Assim, cabe verificar os
pontos críticos de disponibilidade de componentes para a implementação deste
bloco para cada uma das hipóteses de sistema.

Como discutido anteriormente, o bloco Receptor Digital está incorporado
aos STBs-SD/HD e aos Televisores Digitais Integrados.

VI.2.2.1.  A Arquitetura Típica do Receptor Digital.

A análise do diagrama em blocos de um STB-SD/HD típico facilitará o
entendimento dos pontos críticos de disponibilidade de componentes,
especificamente de "chip-sets". Evidentemente, os mesmos raciocínios e
conclusões são aplicáveis aos receptores digitais incorporados nos Receptores
Digitais Integrados.

Pode-se tomar como exemplo o diagrama na página seguinte, que
representa um STB universal para ISDB-T, ISDB-S e Cabo, proposto pela
Toshiba. A cada bloco do diagrama corresponde, basicamente, um dos
integrados do "chip-set" Toshiba Contudo, outros fabricantes podem ter
arquiteturas de integração dos seus LSIs diversos ligeiramente diferentes.
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A estrutura básica do diagrama em blocos considerado seria aplicável  a
um STB de qualquer um dos padrões: ATSC, DVB-T ou ISDB-T.
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Diagramas em Blocos de um STB –SD/HD
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No diagrama, podem-se identificar claramente dois macro-blocos
fundamentais que compõem o receptor:

� "Front-End"  - Recebe o sinal em VHF/UHF e recupera a banda base
transmitida, neste caso, o "Transport Stream" ou TS. O receptor pode
ter "front-end" único ou múltiplo como mostrado no exemplo com
Terrestre, Cabo e Satélite. Cada  "Front-End" é composto,
basicamente, de:

� Sintonizador: No caso do serviço terrestre nas bandas de
VHF/UHF

� Demodulador e Corretor de Erro: . A  saída do sintonizador é
aplicada ao demodulador e corretor de erro que, por sua vez,
recupera o TS transmitido. Para o caso do serviço terrestre, em
DVB-T ou ISDB-T, a demodulação é para COFDM, com "de-
interleaver" para o segundo. No caso do ATSC, é para 8-VSB.

� "Back-End" - Recebe o TS do demodulador, recupera os sinais de
áudio e vídeo do programa transmitido e os oferece nos diversos
formatos  analógicos e/ou digitais. O macro bloco "Back-End" é
composto basicamente de:

� Decodificador TS/MPEG-2:  Decodifica o TS e a codificação
MPEG-2 de áudio e vídeo e serviços subsidiários, comunica-se
com a barra de dados e com o Conversor. O decodificador
utiliza memória externa para o seu processamento. No caso do
Brasil e da América do Sul, o decodificador deve ser capaz de
MP @ HL para que seja compatível com as transmissões em
HDTV.

� Conversor de Formatos:  Converte qualquer formato de
transmissão de vídeo HD ou SD no formato adequado ao
"display" empregado, seja ele de HD ou limitado a SD. O
conversor utiliza memória externa para o seu processamento.
Os conversores devem estar programados com as tabelas de
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conversão para as diversas combinações de formatos de
entrada e saída.

� Processador Analógico:  Interface para os diversos formatos
de saída analógicos, incluindo a parte de "On Screen Display".

� Interface I EEE 1394:. Interface digital para o Monitor e outros
dispositivos  (DVD, D-VHS, etc).

� CPU: Este micro-processador controla o receptor, inclusive
rodando as aplicações multimídia, o EPG e o gerenciamento de
acesso condicional. Normalmente, incorpora pelo menos um
modem.

� Acesso Condicional:  Este módulo é opcional, restrito
provavelmente aos receptores com "front-ends" de cabo e
satélite para serviço de TV paga. Inclui o leitor de "smart-card".

� HDD: O disco magnético rígido é outro opcional para a gravação de
programas e dados, que tenderá a se popularizar no futuro.

VI.2.3. O caso do ATSC

Os  "chip sets" de recepção digital, em ATSC, estão 100% disponíveis e
são empregados nos diversos produtos de TV Digital à venda nos EUA. A sua
única limitação é o estágio ainda primário em que se encontram os seus
recursos de multimídia (interatividade, datacast, etc).

Mesmo que o padrão adotado no Brasil fosse ATSC, a importação de
produtos de TV Digital americano como STBs-SD/HD ou TV Integrados para
nosso mercado seria inviável, pois o receptor analógico seria NTSC, não
compatível com o PAL-M e o PAL-N. O EPG e o Closed Caption  poderiam ter
problemas  pela falta de fonte dos caracteres acentuados para português e/ou
espanhol, sem falar do problema da rede de  220V em algumas localidades no
Brasil e de outros países da América do Sul.
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As funções de multimídia e o OSD em Português/Espanhol requereriam,
provavelmente, a customização do “firmware”  dos integrados.

VI.2.4.  O caso do DVB-T

O "front-end" DVB-T está em produção nos receptores para o mercado
Europeu e independe da transmissão ser em HD ou SD. As diferenças para o
Brasil seriam o filtro de 6MHz de banda passante, em lugar do de 8 MHz, usado
na Europa, e a adaptação do "tuner" (sintonizador) para operar na nossa faixa
de freqüências.

Um exemplo de módulo "front-end" DVB-T integrado é a série TDM, da
ALPS Electric Co.

O "back-end"  HD  DVB-T apenas para o serviço básico de TV, com
recurso para decodificação e conversão de HDTV, poderia ser implementado
com os “chip sets” decodificadores MPEG Mp@HL, disponíveis no Mercado.

Na realidade, esta solução de decodificação HD/SD se aplicaria, com as
mesmas restrições, para o ATSC, o ISDB-T ou o DVB-T.

Alguns “chips” que incorporam o codificador de sinal analógico só
suportam NTSC e PAL-B. Assim, no nosso caso,  é possível que se necessite
desenvolver uma versão especial com suporte também para PAL-M/N.
Alternativamente, poderá ser implementado um codificador externo ao LSI.

As funções de multimídia, EPG e de "On Screen Display" (OSD) também
poderão requerer a modificação de “firmware” dos integrados.

Como já reportado, pelo menos uma indústria está ultimando o
lançamento de um  STBs-SD/HD  universal para DVB-T, com largura de 7 MHz e
padrão de vídeo de 50 Hz, para o mercado da Austrália, com lançamento
provável no segundo semestre de 2001. Caso o DVB-T viesse a ser adotado no
Brasil, parece razoável supor que o projeto da unidade Australiana possa ser
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facilmente adaptado para os mercados do Brasil e do restante da América do Sul
(60Hz e  6MHz).

Assim, pode-se dizer que  são disponíveis os circuitos integrados LSI
para  produzir os receptores digitais básicos universais (HD/SD), em DVB-T,
especificamente para o Brasil, em 60 Hz/6MHz, considerando-se, naturalmente,
a modificação eventual de “firmware”

VI.2.5.  O caso do ISDB-T

Vários fabricantes japoneses tem todo o "back-end" ISDB pronto e usado
na implementação dos atuais receptores digitais do satélite de “Broadcast” (BS).

Naturalmente, para adaptar este "back-end" para o Brasil, seriam
necessárias as mesmas adaptações de “firmware”, já citadas para o DVB-T
(Multimídia, EPG, OSD). Igualmente, seria necessária a modificação da etapa
codificadora para PAL-M/N.

O "front-end" ISDB-T ainda está com o LSI em fase de amostras de
engenharia. A produção em escala industrial ainda não foi iniciada por falta de
mercado e porque novas versões com maior grau de integração estão sendo
desenvolvidas.

Os fabricantes japoneses afirmaram, em sua visita a São Paulo, que,
sendo adotado o ISDB-T no Brasil, os LSIs customizados do "back-end", assim
como os LSI do "front-end", produzidos em escala industrial, estarão disponíveis
aproximadamente um ano após a definição, pelo Brasil, de todos os seus
parâmetros.

O lançamento da TV Digital no Brasil não deverá ocorrer antes do
segundo semestre de 2003, considerando todas as definições ainda pendentes,
que incluem: a escolha do Padrão, o planejamento dos canais digitais, o tempo
necessário para implantação das instalações das emissoras e  o tempo de
desenvolvimento de produtos de consumo, estimado em 18 meses, no mínimo.
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Assim, a introdução da TV Digital Terrestre, no Brasil e no Japão,
ocorrerão, provavelmente, de forma simultânea, especialmente se o processo de
definição de Padrão no Brasil avançar com rapidez.

Pode-se estão dizer então que estarão disponíveis em tempo hábil todos
os circuitos integrados LSI  para  produzir os receptores digitais básicos em
ISDB-T, especificamente para o Brasil, em 60Hz, caso seja este o padrão
adotado.

VI.2.6.  Aspectos de Software dos “Chips”

Ficou claro, durante este estudo, que a definição de diversos parâmetros
da tabela SI (Service Information), do "On Screen Display" e dos aplicativos de
Multimídia poderão estar no caminho crítico dos componentes para qualquer um
dos sistemas pois muitas vezes, estas definições influenciam diretamente o
"firmware" dos chips.

VI.2.7.  Conclusão

Considerando que:

� Qualquer um dos três padrões que vier a ser adotado no Brasil
requererá a modificação de “firmware” dos “chip-sets”, para sua
adequação aos mercados Brasileiro e Sul-Americano

� A arquitetura dos receptores digitais é muito similar em qualquer dos
padrões, DVB-T, ISDB-T e ATSC e, portanto, os seus custos não
podem ter significativas diferenças.

� A disponibilidade de "chips" em qualquer dos  sistemas COFDM
(ISDB-T e DVB-T) terá como ponto crítico as definições
brasileiras/sul americanas de diversos parâmetros a serem adotados
e, em seguida, o tempo necessário para a adaptação da
programação de alguns dos "chips".
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� Em sua maioria, os  LSIs necessários para qualquer dos padrões
são  empregados nos EUA, na Europa ou no Japão.

� O único LSI ainda sem disponibilidade comercial hoje é o do “front-
end” ISDB-T, mas estará em produção de larga escala em tempo
hábil para a introdução da TV Digital Terrestre no Brasil e no Japão
em 2003.

Conclui-se que:

� Em muito pouco influirá nos custos e na disponibilidade de
componentes eletrônicos para produção de aparelhos de
consumo de TV Digital, no Brasil, o fato de o padrão escolhido
ser o DVB-T, ISDB-T ou ATSC.

� É fator importante para a adoção de um padrão o
estabelecimento de protocolos, garantindo  o fornecimento de
“chips-sets" completos, configurados adequadamente para o
mercado brasileiro/sul americano em prazos, quantidades e
preços viáveis.
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VI.3.  A Viabilidade Técnica dos  Aparelhos de Consumo
de TV Digital para o Brasil

VI.3.1.  As TVs Digitais no Brasil e seus Modelos Base no
Mercado Mundial

VI.3.1.1.  Produtos Base

Foi adotada uma  forma indireta de avaliar a viabilidade dos produtos de
TV Digital para o consumidor no Brasil, do ponto de vista de Engenharia  de
Produto.

Para permitir as análises técnicas, associamos a cada tipo de produto
anteriormente definido  a figura  do "Produto Base", assim caracterizada:

PRODUTO BASE NO MERCADO MUNDIAL  – Produto em produção em
qualquer país do mundo, que poderá mais facilmente ter seu projeto adaptado
ao mercado brasileiro/sul americano, avaliando-se quais serão as adaptações de
projeto  necessárias.

No caso dos produtos sensíveis a padrão, discutidos anteriormente neste
trabalho, os Produtos Base escolhidos podem ser diferentes para cada um dos
dois  padrões considerados.

Ainda no caso dos produtos sensíveis a padrão, foram identificados
PONTOS FORTES e FRAQUEZAS  inerentes a cada padrão de TV Digital, que
afetam diretamente o produto.
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VI.3.1.2.  STB SD/HD

� PRODUTO BASE DVB-T

O produto base do DVB-T é o STBs-SD/HD que está sendo
desenvolvido para o mercado australiano.

Serão necessárias adaptações para acomodar :

� Canalização Brasileira - usando diferentes modelos de “tuner” para
Brasil/EUA.

� Largura de faixa de canal de 6MHz – usando diferentes modelos de
filtro.

� “On screen display” – Português/Espanhol/Inglês

� Informação de Serviço (EPG básico, Mapas de Canais, Gêneros de
Programas, Classificação de Conteúdo, Reconhecimento de padrões
de vídeo, Captioning/Sub-títulos, etc).

� Aplicativos de Software

� Fonte de alimentação universal 100/240V, 50/60Hz.

� Operação em 60 campos/s.

� No caso de haver receptor analógico integrado, seria,
necessariamente, PAL-M/NTSC/PAL-N e operação 50/60 Hz.

� PRODUTO BASE ISDB-T

O produto base do ISDB-T serão os STBs do mercado Japonês.

Para esses produtos, serão necessárias seguintes adaptações:
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� Canalização Brasileira - usando diferentes modelos de “tuner” para
Brasil/EUA.

�  “On screen display” – Português/Espanhol/Inglês

� Informação de Serviço (EPG básico, Mapas de Canais, Gêneros de
Programas, Classificação de Conteúdo, Reconhecimento de padrões
de vídeo, Captioning/Sub-títulos, etc).

� Aplicativos de Software

� Fonte de alimentação universal 100/240V, 50/60Hz.

� No caso de haver receptor analógico integrado seria,
necessariamente, PAL-M/NTSC/PAL-N e operação 50/60 Hz.

� PONTOS FORTES DO DVB-T

� A maturidade do padrão.

� A experiência de licenciamento e a natureza  internacional do
consórcio, que podem facilitar a implementação de produtos.

� FRAQUEZAS DO DVB-T

� O atraso do desenvolvimento destes produtos para o mercado
australiano, especialmente a inexistência até o momento de um STB
que suporte as transmissões em HDTV.

� A inexistência de um mercado forte para este produto no Mundo.

� PONTOS FORTES DO ISDB-T

� A grande similaridade entre os “hardwares” para os mercados do
Japão e do Brasil.
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� A rápida penetração de HDTV no Japão, com os benefícios de grande
escala de produção a curto prazo.

� FRAQUEZAS DO  ISDB-T

� A tardia disponibilidade comercial de produtos ISDB-T, no Japão.

VI.3.1.3. Monitores SD

Produto já oferecido no Brasil, são os televisores analógicos de topo de
linha dos diversos fabricantes .

Vários fabricantes oferecem televisores sofisticados com telas 4:3 de 29
polegadas ou maiores e entrada S-Vídeo ou componentes (RGB/YPrPb) que
oferecerão uma excelente qualidade de imagem quando utilizados com os STB-
HD/SD.

A Philco, a Toshiba e a LG já oferecem Televisores SD 16:9 no mercado
Brasileiro. Certamente, os demais fabricantes seguirão o mesmo caminho com a
perspectiva da TV Digital no Brasil.

VI.3.1.4.  Monitores HD

� PRODUTOS BASE

1. Os Monitores HDTV atualmente disponíveis para o mercado dos EUA .
Serão necessárias as seguintes adaptações:

� Decodificação analógica nos padrões analógicos PAL-M, PAL-N e NTSC.

� Varredura vertical em 50 e 60 Hz.

� Operação em 127 e 220 Volts, com amplas faixas de tolerância de tensão
(100~240V), e em  50 e 60 Hz.
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� Funções do receptor com "display" de texto na tela (On Screen Display-
OSD), em Português, Espanhol e Inglês.

2. Os Monitores HDTV atualmente disponíveis no Japão, com algumas
adaptações adicionais:

� Faixa de freqüência Brasileira - usando sintonizadores padrão Brasil/EUA.

� Decodificador de Áudio Estéreo - padrão BTSC para o Brasil.

Na realidade, a Semp-Toshiba já oferece este produto, em versão importada
e já totalmente customizada para o Brasil. Trata-se do Toshiba  CW34X92 com
CRT 16:9 de 34 polegadas.

VI.3.1.5.  Televisores Digitais Integrados SD

� PRODUTO BASE DVB-T

Não foi possível identificar um produto base para os Televisores
Digitais Integrados SD do Brasil. Os mais próximos seriam modelos atuais do
mercado Europeu. Contudo, estes produtos têm decodificadores digitais
limitados à recepção de sinais transmitidos em SDTV. Adicionalmente, o
receptor analógico e o “display” são específicos para o padrão B/G. Portanto
as modificações de projeto seriam numerosas e relevantes.

Poderá ser mais simples o aproveitamento dos projetos do STB e do
Monitor SD brasileiros para compor um produto integrado totalmente novo.

� PRODUTO BASE ISDB-T
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Os Televisores Digitais Integrados ISDB-T do Japão com as mesmas
modificações descritas para os Monitores-SD.

� FRAQUEZAS DO DVB-T

� Inexistência de produto base compatível com a transmissão HD/SD

� A inexistência de um mercado forte para este produto no Mundo.

� PONTOS FORTES DO ISDB-T

� A grande similaridade entre os “hardwares” para os mercados do Japão e
do Brasil.

� A rápida penetração de HDTV no Japão, com os benefícios de grande
escala de produção a curto prazo.

� FRAQUEZAS DO  ISDB-T

� A tardia disponibilidade comercial de produtos ISDB-T, no Japão.

VI.3.1.6.  Televisores Digitais Integrados HD

� PRODUTO BASE DVB-T

Não foi possível identificar um produto base para os Televisores
Digitais Integrados HD do Brasil no caso do DVB-T.

Poderá ser mais simples o aproveitamento dos projetos do STB
Australiano e dos Monitores HD dos EUA e do Japão para compor um
produto integrado totalmente novo.

� PRODUTO BASE ISDB-T
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Os Televisores Digitais Integrados ISDB-T do Japão com as mesmas
modificações descritas para os Monitores-HD.

� FRAQUEZAS DO DVB-T

� Inexistência de produto base.

� A inexistência de um mercado forte para este produto no Mundo.

� PONTOS FORTES DO ISDB-T

� A grande similaridade entre os “hardwares” para os mercados do Japão e
do Brasil.

� A rápida penetração de HDTV no Japão, com os benefícios de grande
escala de produção a curto prazo.

� FRAQUEZAS DO  ISDB-T

� A tardia disponibilidade comercial de produtos ISDB-T, no Japão.

VI.3.2. Conclusões

A produção de Aparelhos de Consumo de TV Digital no Brasil é
viável, em termos de Engenharia de Produto, pela adaptação dos projetos
de produtos atualmente disponíveis no mercado mundial,
independentemente do Brasil adotar o Padrão DVB-T ou ISDB-T.

O padrão ISDB-T oferece a significativa vantagem da alta
similaridade entre os produtos para o Brasil e para o Japão.
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VI.4.  Estimativa de Preços de Aparelhos de Consumo
de TV Digital  no Brasil

VI.4.1.  As TVs Digitais no Brasil e seus Paradigmas Comerciais
no Mercado Mundial

VI.4.1.1.  Paradigmas Comerciais

Foi adotada uma  forma indireta de avaliar a viabilidade dos produtos de
TV Digital para o consumidor no Brasil, através de uma estimativa preliminar de
preços. Foi associada a cada tipo de produto anteriormente definido, a figura do
"Paradígma Comercial", assim caracterizada:

PARADIGMAS COMERCIAIS NO MERCADO MUNDIAL  – Produtos em
produção em qualquer país do mundo, a partir dos quais se estima a faixa de
preço de lançamento, no varejo, do seu correspondente no mercado brasileiro. A
estimativa de preço considera, ainda, outras informações comparativas de
mercado, garimpadas pelo estudo.

É importante lembrar que, na maioria das vezes, faz-se estimativas de
preços atuais. Contudo, até o início das vendas destes produtos no Brasil, os
ganhos de  escala da produção mundial poderão ter sido consideráveis, com
conseqüentes reduções de preço.

Mais à frente, neste estudo, os direitos de propriedade intelectual serão
analisados, mas, para o momento, vamos considerar que o ATSC, o DVB-T e o
ISDB-T utilizam tecnologias similares e que será uma aproximação aceitável
considerar como equivalentes os “royalties” incidentes nos custos dos produtos
de qualquer um dos padrões.
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VI.4.1.2.  STB SD/HD

� PARADIGMAS COMERCIAIS  DVB-T, ISDB-T e ATSC

1. Os STBs dos mercados dos EUA e Japão. É razoavelmente seguro admitir
que não haverá consideráveis diferenças de custo entre  “chip sets”  ATSC e
DVB-T e ISDB-T. É também razoável considerar que haja um diferencial de
preço de varejo, da ordem 25%, entre os mercados brasileiro e americano ou
Japonês para produtos sofisticados de baixa escala, como foi discutido no
item VI.1.1 deste trabalho. Os STBs Americanos e Japoneses básicos, em
sua  totalidade HD/SD, tem preços líquidos de varejo entre US$ 480,00 e
US$ 550,00. Pode-se, então, concluir que :

A expectativa de preço de lançamento, no varejo, dos STBs
HD/SD básicos no Brasil situa-se  entre os limites de US$ 600 e US$ 690,
indiferentemente de que padrão seja adotado, o ISDB-T, o DVB-T ou
ATSC.

VI.4.1.3.  Monitores SD

Televisores 4:3 de primeira linha, com entradas em S-Vídeo e telas de 29
polegadas a 38 polegadas, são oferecidos por quase todos os fabricantes
Brasileiros. Modelos com CRT 16:9 de 32”também são oferecidos pela Philco e
LG. Exemplos destes produtos são apresentados na tabela do fim deste item.

Há notícias de que os conjuntos de Cinescópio e deflexão em formato
16:9 tem preço sensivelmente superior aos de dimensões equivalentes de 4:3.
Isto se confirma na tabela, a menos para os tubos convencionais (não “true flat”).
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VI.4.1.4.  Monitores HD

Monitores-HD já estão disponíveis no Brasil, tanto importados por lojas de
Home Theater, como pelos fabricantes locais. No caso destes últimos, como a
Toshiba, os produtos importados já são fabricados customizados para o
mercado Brasileiro. A tabela abaixo apresenta exemplos destes produtos
customizados.

Modelo Referência Fonte

Preço 
(US$) 

Varejo à 
vista

Estéreo sem  PIP Philips PT554A Ponto Frio (Jornal) 377
Estéreo com  PIP Toshiba 2998DMP Sem ptoshiba.com .br 499
True Flat sem  PIP Sony W ega KV29FS12B Pontofrio.com .br 734
True Flat com  PIP Sony W ega KV29FV16B Pontofrio.com .br 835

Estéreo Panasonic TC33V9 Am ericanas.com 755
Estéreo com  PIP Toshiba 3488DMP Am ericanas.com 793
True Flat com  PIP Sony W ega KV34FV15B Pontofrio.com .br 1758
W idescreen Philco T32W 10 hom etheater.com .br 1049
W idescreen LG W P32A30D hom etheater.com .br 1049
W ide,True Flat LG W P32Q12P hom etheater.com .br 1716

Estéreo com  PIP Toshiba 3888BP Sem ptoshiba.com 1255
True Flat com  PIP Sony W ega 38FV15B Pontofrio.com 2220

Taxa Cam bial 2.383

Monitores SD D isponíveis no Mercado Brasileiro em  
Junho de 2001

Descrição

27/29"

37/38"

32/34"
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Cabe ressaltar a solução adotada pela RCA, nos EUA, para popularizar
os Monitores de HD. Considerando a ampla disponibilidade de CRTs
convencionais de “tela grande” em formato 4:3 e a baixo custo, a empresa
desenvolveu Monitores HD econômicos de 32” e 36”. Naturalmente estes
produtos exibem 16:9 em formato “letter box”.

O Monitor HD de 36” oferece uma resolução horizontal de 930TVL,
varredura SD entrelaçada e progressiva e HD em 1080i, a um preço de varejo de
US$ 1 900. O modelo de 32” tem preço de US$ 1 550.

Considerando-se o diferencial de preços de 25% podemos concluir
que a indústria nacional poderia produzir estes produtos pelos seguintes
preços:

� Monitor HD, CRT 4:3 de 32”/34” – US$ 1 938
� Monitor HD, CRT 4:3 de 36”/38” – US$ 2 375

Modelo Referência Fonte

Preço 
(US$) 

Varejo à 
vista

34" W idescreen, CRT Toshiba CW 34X92 sem ptoshiba.com .br 3315
40" W ide,Projeção Toshiba TW 40H80 hom etheater.com .br 3357
65 W ide,Projeção Toshiba TW 65X81 hom etheater.com .br 5749

Taxa Cam bial 2.383

Monitores HD Disponíveis no M ercado Brasileiro em  
Junho de 2001

Descrição
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VI.4.1.5.  Televisores Digitais Integrados SD

� PARADIGMAS COMERCIAIS DVB-T e ISDB-T

Para uma primeira estimativa, poderíamos considerar que o TV Digital
Integrado Brasileiro seria similar a um TV Analógico atual equipado com um
Receptor Digital com custo inferior ao de um STB-HD/SD econômico, ou seja,
US$ 600.00.

Assim, pode-se concluir que:

Os preços de lançamento, no varejo, dos Televisores Digitais
Integrados SD,  no Brasil, serão maiores que os dos TVs Analógicos
similares por uma diferença inferior a US$ 600.

VI.4.1.6.  Televisores Digitais Integrados HD

Igualmente, pode-se adotar o mesmo raciocínio para os TVs integrados
Hd e concluir que:

Os preços de lançamento, no varejo, dos Televisores Digitais
Integrados HD, no Brasil, serão maiores que os dos Monitores HD similares
por uma diferença inferior a US$ 600.

VI.4.2. Conclusões

A planilha a seguir  mostra os preços esperados no varejo do Brasil
de sistemas típicos de Recepção de TV Digital, se o lançamento fosse feito
hoje, sendo independentes dos sistema a ser adotado.



REVISADO:
11/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
08/06/2001 ABERT/SET

APROVADO:

Página 113

RECEPTORES PARA TELEVIS ÃO
DIGITAL

SISTEMAS DE RECEPÇÃO DIGITAL DOM ÉSTICOS COM DISPLAY  SDTV(**)

Componentes
Preços US$ 

Varejo
STB HD/SD $600.00
USANDO UM TELEVISOR TELA GRANDE EXISTENTE COMO "DISPLAY" $0.00

TOTAL DO SISTEMA $600.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR SD COM TELA 4:3 DE 29 POLEGADAS $410.00

TOTAL DO SISTEMA $1,010.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR SD COM TELA 4:3 DE 38 POLEGADAS $1,260.00

TOTAL DO SISTEMA $1,860.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR SD COM TELA 16:9 DE 32 POLEGADAS $1,070.00

TOTAL DO SISTEMA $1,670.00

SISTEMAS DE RECEPÇÃO DIGITAL DOM ÉSTICOS EM HDTV (ALTA DEFINIÇ ÃO)

Componentes
Preços US$ 

Varejo
STB HD/SD $600.00
MONITOR HD COM TELA 4:3 DE 34 POLEGADAS $1,938.00

TOTAL DO SISTEMA $2,538.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR HD COM TELA 4:3 DE 38 POLEGADAS $2,375.00

TOTAL DO SISTEMA $2,975.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR HD COM TELA 16:9 DE 34 POLEGADAS $3,315.00

TOTAL DO SISTEMA $3,915.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR HD PROJEÇÃO COM TELA 16:9 DE 40 POLEGADAS $3,357.00

TOTAL DO SISTEMA $3,957.00
STB HD/SD $600.00
MONITOR HD PROJEÇÃO COM TELA 16:9 DE 65 POLEGADAS $5,749.00

TOTAL DO SISTEMA $6,349.00
(**) Recebe transm issões em  qualquer formato de SD e HD, m as com  display apenas em SD
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Assim, as diversas alternativas de sistemas de Recepção de TV
Digital teriam hoje preços a partir de US$ 600 (R$ 1 430). Em 2003, estes
preços deverão ser substancialmente menores. Adicionalmente, a
formação de um consórcio industrial para a fabricação de um STB-HD/SD
padrão poderia baixar sensivelmente o limite inferior de preços.

VI.5.  Impacto na Economia Nacional

VI.5.1. Ameaças e Oportunidades para a Indústria, o Consumidor
e o Mercado de Trabalho

O Consumidor será amplamente beneficiado com um novo e atraente
meio de entretenimento, informação e serviços.

O Mercado de Trabalho será também beneficiado, mais intensamente,
nas áreas industriais, de engenharia e de produção de conteúdo para HDTV.

No lado da Indústria, é previsível a possibilidade de a Indústria sofrer com
alguma indecisão do consumidor na compra de produtos de tela grande.
Contudo, apenas no curtíssimo prazo e caso não haja um adequado programa
de esclarecimento público sobre DTV.

Por outro lado, a médio prazo, o efeito da TV Digital será o de motivar o
consumo.

Os fatores que mais poderão limitar o sucesso da TV Digital no Brasil são:

� A eventual falta de produtos de TV Digital de consumo adequados nas
áreas com cobertura Digital

� A eventual falta de conteúdo adequado nas transmissões de TV
Digital.

� O baixo poder aquisitivo médio do povo Brasileiro, comparado aos
preços iniciais dos produtos de TV Digital.
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Naturalmente, os riscos acima enumerados poderão ser totalmente
anulados e até revertidos em oportunidades através das seguintes ações:

� Trabalho coordenado entre Radiodifusores e Indústria no lançamento
da TV Digital em cada mercado, incluindo a divulgação de
esclarecimentos ao público, a satisfatória distribuição de produtos de
consumo e a disponibilidade de conteúdo em qualidade e quantidade
atraentes, especialmente aqueles em HDTV e com as novas
funcionalidades (Áudio 5.1, Interatividade, Datacast, Mobilidade, EPG,
etc)

� Estratégia de Produto adequada, que permita o amplo acesso à TV
Digital da mais larga faixa de consumidores que for possível. Uma
sugestão de estratégia industrial é apresentada abaixo.

VI.5.2. Transformando Ameaças em Oportunidades para todos

O STB-HD/SD é certamente o mais importante dos aparelhos de TV
Digital, especialmente na fase inicial do caso sul-americano.

Com um custo moderado, o STB-HD/SD será a opção de entrada no
mundo da TV Digital para a classe média Brasileira. As principais forças do STB-
HD/SD estão enumeradas abaixo:

� A aquisição de um STB-HD/SD permitirá que o telespectador, de
forma econômica, desfrute de grande parte dos benefícios da TV
Digital, acoplando o STB-HD/SD ao seu TV de “tela grande” atual.

� O telespectador que adquirir somente um STB-HD/SD estará
protegido, pois receberá toda a programação de TV Digital que for
transmitida com a melhor qualidade que o seu Televisor atual permitir.

� O mesmo telespectador terá aumentado o interesse em adquirir um
Monitor de melhor qualidade, de forma a desfrutar mais amplamente
dos benefícios da TV Digital.
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� O fator acima faz da TV Digital, na realidade, uma oportunidade para a
Indústria: o STB-HD/SD será como que um catalisador que
impulsionará a demanda pelos Televisores convencionais de “tela
grande” e, nas classes mais altas, pelos novos Monitores-HD.

� A Indústria e os Radiodifusores poderão se beneficiar de uma mais
rápida penetração da TV Digital decorrente do custo acessível do STB-
HD/SD para uma larga faixa da população.

� Os ganhos de escala beneficiarão a Indústria e se realimentarão
através das reduções progressivas de preços.

� Os Radiodifusores, com o crescimento da audiência do meio digital,
terão mais recursos para aumentar a produção de conteúdos em
HDTV, com um efeito realimentador no interesse dos telespectadores.

Fica assim, absolutamente aparente a importância de se oferecer STBs
universais (HD/SD) de baixo custo desde o início das transmissões digitais. Para
tal, poderá ser uma solução a unificação do modelo de  STBs no período inicial
da TV Digital. A estratégia aqui proposta é descrita em mais detalhes nos itens
abaixo:

� A penas um modelo seria desenvolvido por um consórcio da indústria.

� Este STB-HD/SD único seria produzido em base OEM por uma única
indústria do país para todas as demais.

� Todas as indústrias se beneficiarão do impulso de vendas de
Televisores que a TV Digital trará, sem correr o risco e arcar com todo
o investimento de  desenvolvimento de um produto sofisticado como o
STB .

� A limitada demanda inicial de Monitores-HD poderá ser atendida
através de importação de produtos acabados dos EUA no caso do
STB incorporar o Receptor Analógico PAL-M/PAL-N. Alternativamente
poderá ser atendida com a produção local de modelos americanos
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com a simples adaptação do Receptor Analógico para suportar PAL-
M/PAL-N e NTSC (se não houver sido prevista no seu projeto inicial).

� Os fabricantes consorciados poderão atender a todos os mercados
dos demais países sul-americanos que acompanharem o Brasil na
escolha do Padrão Digital, sem modificação da sua linha de produtos.

� Na medida em que a demanda do mercado atingir níveis viáveis, cada
indústria tomará a iniciativa de desenvolver seus próprios modelos de
STB com as diferenciações que julgarem adequadas.

VI.5.3.  As Oportunidades de Exportação

A TV Digital proporcionará duas oportunidades de exportação para o
Brasil:

� Aparelhos de Consumo Acabados (TVs, Monitores e STBs).

� Programação gerada em HDTV.

� Exportação de componentes eletrônicos, cuja produção venha a ser
estabelecida no Brasil em conseqüência de possíveis contrapartidas
da implantação da TV Digital em um padrão específico.

No caso dos Aparelhos de Consumo, as exportações para os países da
América do Sul poderá ser bastante favorecida, caso se consiga a adoção de um
padrão de TV Digital único para todo o continente.

VI.5.4.. As Importações de Componentes e Produtos Acabados
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Nos primeiros anos de produção, será inevitável um baixo grau de
nacionalização dos produtos brasileiros de consumo para TV Digital, devido à
baixa escala.

Igualmente, na fase inicial da TV Digital no Brasil, a indústria poderá não
ver viabilidade de escala para produzir localmente os produtos mais sofisticados
(topo de linha) e, portanto, de menor volume, como os Monitores HD.

A importação de Monitores HD dos EUA e do Japão devidamente
customizados, como é feito atualmente, poderá ser uma solução satisfatória para
atender esse nicho do nosso mercado, por um certo intervalo de tempo.

Haveria dois pontos fracos nesta solução:

� Maior preço dos monitores, que são onerados com frete e seguro de
transporte internacional e com o Imposto de Importação, além dos tributos
internos (IPI/ICMS).

� Maior gasto de divisas, pelo país, com as importações de Monitores HD
acabados.

Considerando-se a crítica situação do déficit da balança comercial global
da indústria eletrônica (US$ 6 bi em 2000), seria aconselhável negociar com os
proponentes uma contrapartida de fabricação local de componentes específicos
para TV Digital como os CRTs Widescreen ou de caráter genérico como
passivos ou semi-condutores.

Outro aspecto econômico que precisará ser cuidadosamente considerado
nas negociações refere-se aos Direitos de Propriedade intelectual. Estes direitos
podem onerar componentes ou diretamente produtos acabados.
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VI.5.5.  Indicativos de Potencialidade de Mercado

Há alguns dados que permitem estimar a demanda por produtos de TV
Digital que haverá no lançamento da tecnologia no Brasil:

� As vendas de TVs “Telas Grandes” foram superiores a 520 mil unidades em
2000. As vendas de Reprodutores de DVDs em 2000 ultrapassaram 200 mil
unidades. Estes consumidores são os potenciais candidatos a pioneiros na
compra de Aparelhos de TV Digital.

� O perfil Inovador Tecnológico do Consumidor Brasileiro, que garantiu a
rápida penetração de outras tecnologias como: CDs, Celulares, PCs.

VI.6.  Sumário das Conclusões

� A escolha de tecnologia viável de última geração é
imperativa nos dias de hoje. Uma tecnologia que seja
flexível e eficiente de forma a prover serviço atraente ao
consumidor e longa “resistência ao futuro” (“future
proof”).

� A Indústria de Consumo Nacional poderá fabricar
Receptores de Consumo de TV Digital, qualquer que seja o
Padrão adotado pelo Brasil.

� Para início de operação no ano de 2003, a Engenharia de
Produto, a Disponibilidade de Componentes, os Custos e
os Prazos de Lançamento dos Sistemas de Recepção
serão pouco sensíveis ao Padrão de TV Digital adotado
pelo Brasil.
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� Poderá ser necessário estabelecer um consórcio industrial
de forma a desenvolver e produzir um primeiro modelo de
STB-HD/SD com preço acessível para uma grande camada
da sociedade.

� É fundamental que todos os receptores de TV Digital que
forem oferecidos no Brasil sejam universais, isto é, tenham
capacidade de decodificar qualquer dos formatos de
transmissão previstos, sejam de SD ou HD,
independentemente do padrão de exibição do “Display” a
ser usado.

� Uma adoção de Padrão único de TV Digital na América do
Sul seria benéfica para a viabilização de produtos de
preços mais acessíveis.

� As negociações com os proponentes devem incluir o
acesso aos componentes, a preços acessíveis e com
prazos adequados.

� Deve incluir também a contrapartida suporte tecnológico,
participação do Brasil na evolução do Padrão e explorar a
possibilidade de produção local de componentes.

� Há necessidade de Estudos Complementares e Ações
Estratégicas para assegurar o pleno sucesso da TV Digital
no Brasil.
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VII.  MODELO DE NEGÓCIO

VII.1. Introdução

Este capítulo tem como objetivo apresentar a visão do grupo
ABERT/SET com relação ao modelo de negócio que considera mais apropriado
para a televisão digital no Brasil, em atenção à solicitação de contribuições
contida no item 3.8 da consulta pública, “Modelo de negócio adequado às
condições brasileiras”. O capítulo está dividido em dois blocos principais: no
primeiro, procuramos fazer  uma análise fundamentada nos diversos modelos de
negócio apresentados pelo CPqD em seu relatório e, no segundo, apresentamos
o modelo de negócio proposto pelo grupo ABERT/SET, com as suas diversas
justificativas.

VII.2. Os Modelos de Negócio Apresentados pelo CPqD

Vemos com preocupação a abordagem do item 5.5 do "Relatório
Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão Digital",
relativa aos possíveis modelos de negócio, pois parece induzir à adoção de um
modelo rígido para o Brasil, ao qual todas as emissoras deveriam se enquadrar.

As características da radiodifusão brasileira, de acirrada competição
entre as emissoras, com um elevado número de redes, sugere justamente o
contrário: a necessidade de uma flexibilidade que  permita a cada uma delas
enfrentar o desafio da introdução da nova tecnologia, com todos os
investimentos que serão necessários, podendo buscar as alternativas que mais
agradem ao seu público, de modo a, não só mantê-lo, como ampliá-lo, ao
mesmo tempo em que viabiliza o seu negócio. Obviamente, por atingirem
parcelas diferentes de público, as soluções estratégicas de negócio não serão as
mesmas para todas as emissoras. Além disso, por mais que se realizem
pesquisas sobre a expectativa do público, por envolverem produtos novos, não
"experimentados", sua confiabilidade fica bastante comprometida. Assim, no
início da implementação da TV digital, as emissoras trabalharão na sondagem
prática dos anseios do público, mediante o oferecimento das alternativas
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possíveis, com posterior  avaliação da resposta do público e, se for o caso,
direcionamento da estratégia.

Devemos sempre lembrar que a TV digital vem substituir uma tecnologia
estabelecida há  50 anos e que ela será utilizada, provavelmente, pelos
próximos 30 anos. É a televisão do futuro. Assim, não vemos como razoável
impor-lhe limitações, já na sua concepção, com relação ao que já está disponível
ou já é previsível hoje, pois muitos outros avanços poderão ainda ocorrer e ser
incorporados.

Com o objetivo de  fundamentar as afirmativas apresentadas acima,
faremos  uma análise dos diversos modelos de negócio apresentados pelo
CPqD no item  5.5 do "Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e
Mercadológicos da Televisão Digital". Para simplificar a análise, agrupamos os
diversos modelos,  conforme abaixo indicado :

� Grupo 1   –   Modelo 1: HDTV ;
� Grupo 2  – Modelo 2: HDTV com replicação de conteúdo e Modelo 3:

HDTV e um segundo programa em L/SDTV ;
� Grupo 3  – Modelo 5: Múltiplos programas em SDTV e Modelo 6:

Múltiplos programas em EDTV;
� Grupo 4  – Modelo 7: Múltiplos programas SDTV com transmissão

hierárquica e Modelo 8: Múltiplos programas EDTV com transmissão
hierárquica;

� Grupo 5  – Modelo 9: SDTV com outros serviços de telecomunicações
e Modelo 10: EDTV com outros serviços de telecomunicações;

� Grupo 6  – Modelo 11: Alternância de modos em diferentes horários;
� Grupo 7  – Modelo 12: Alternância de modos em diferentes horários,

com transmissão hierárquica

VII.2.1. Grupo 1  -  “Modelo 1: HDTV ;

Este modelo está sustentado na premissa de que haverá programação
em HDTV disponível 24 horas por dia.



REVISADO:
11/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
06/06/2001: ABERT/SET

APROVADO:

Página 123

MODELO DE NEGÓCIO

Para viabilizar esse volume de produção, será necessário, além de
todo o imprescindível investimento nos sistemas de transmissão (sistemas de
compressão, transmissores digitais, sistemas irradiantes e infra-estrutura), um
volumoso investimento em produção. Tal investimento  só poderá ser feito
gradativamente, o que significa que as emissoras começariam a transmitir
algumas horas por semana em HDTV, que aumentariam progressivamente até
representar a maior parte do tempo de exibição.   Quanto maior o volume de
transmissões em HDTV, maior será o interesse do consumidor em investir em
receptores de alta definição, o que  constituirá uma audiência cada vez maior às
transmissões, transferindo gradativamente o mercado publicitário dos canais
analógicos para os digitais.

A principal fraqueza deste modelo rígido é não permitir aplicações
adicionais, deixando de oferecer opções atraentes ao público, como a recepção
móvel e portátil. Uma segunda desvantagem deste modelo é a subutilização da
capacidade do canal durante o prolongado período em que a exibição de
programas em alta definição ainda for pouco freqüente, principalmente no início
da implementação da tecnologia, levando a um mau uso do espectro.

 VII.2.2.  Grupo 2 – “Modelo 2: HDTV com replicação de
conteúdo e Modelo 3: HDTV e um segundo programa em
L/SDTV”

Este Grupo apresenta vantagens em relação ao anterior, pois viabiliza
o atendimento  um mercado novo, que será estabelecido através dos terminais
móveis e portáteis, pois esse  mercado novo é inteiramente complementar ao
atual, que corresponde apenas às pessoas que recebem a programação das
emissoras  em suas residências. Portanto, ele traz uma receita adicional que
poderá viabilizar a transição da televisão analógica para a digital  em um período
bem mais curto.

Por outro lado, ele também não contempla uma alternativa a ser
oferecida durante o período da programação em que não estejam sendo
transmitidos programas em alta definição, levando também a um mau uso do
espectro.
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VII.2.3.  Grupo 3  -  “Modelo 5: Múltiplos programas em SDTV e
Modelo 6: Múltiplos programas em EDTV”

Este Grupo de modelos também apresenta diversos pontos
preocupantes para nós. O primeiro deles é que gerará oferta de um número
maior de programas, porém sem trazer aumento da receita publicitária, que
passará a ser dividida entre o programa do canal analógico atual e os programas
adicionais do canal digital. Assim, a aparente solução para resolver o impasse
da viabilidade econômica desses modelos seria o desenvolvimento de um
serviço por assinatura para os programas adicionais do canal digital. Isso
transformaria a televisão aberta em mais um prestador de serviço de televisão
paga. O que é pior, com uma plataforma completamente inferiorizada em relação
às plataformas das outras mídias de TV paga: o satélite com uma infinidade de
canais e um potencial de cobertura ampla e  as redes de TV a cabo, também
com uma alta capacidade de fornecimento de canais, além da bidirecionalidade.

Para efeito ilustrativo, podemos analisar o estágio atual da televisão
digital na Europa, que optou por este modelo, e que tem na Inglaterra o seu
principal representante, por seu pioneirismo: lá, a OnDigital, a operadora do
multiplex (como é chamado o canal digital), tem aproximadamente 1 milhão de
assinantes, mas tem como principal concorrente a BskyB que já possui 4,7
milhões de assinantes digitais. A OnDigital apresentou, como resultado no ano
de 2000, um prejuízo de 290 milhões de libras e teve uma taxa de 25% de
assinantes que não renovaram a assinatura ao final do contrato, enquanto a taxa
é de apenas 10% para a BskyB (fonte: Knight Ridder Business News - April 12,
2001).

Além da altamente provável inviabilidade econômica desses modelos,
eles não contemplam a recepção móvel, limitando o mercado da radiodifusão e o
acesso de um público adicional ao serviço, em prejuízo da universalização do
acesso. Adicionalmente, não contemplam o HDTV, o que poderá levar a
radiodifusão, única mídia gratuitamente disponibilizada a toda a população, a se
tornar, no futuro, uma mídia de segunda categoria, pois as demais, o cabo e o
satélite, terão capacidade para transmitir em alta definição e, certamente, o
farão.
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Somente vislumbramos a utilização de múltiplos programas como uma
das alternativas inseridas em um modelo flexível, eventualmente, para
aplicações com interatividade, transmissão de eventos que estejam ocorrendo
simultaneamente, ou diversidade de ângulos de tomadas de cena por várias
câmeras.

VII.2.4.  Grupo 4  -  “Modelo 7: Múltiplos programas SDTV com
transmissão hierárquica e Modelo 8: Múltiplos programas EDTV
com transmissão hierárquica”

Em relação ao Grupo 3, o Grupo 4 apresenta a vantagem de
possibilitar o desenvolvimento de aplicações móveis.  Mas, por ser baseado em
multiprogramação, apresenta as mesmas limitações econômicas e, por
impossibilitar o HDTV, o mesmo grave prejuízo ao futuro da radiodifusão.

VII.2.5.  Grupo 5  -  “Modelo 9: SDTV com outros serviços de
telecomunicações  Modelo 10: EDTV com outros serviços de
telecomunicações e Modelo 4:  HDTV e outros serviços de
telecomunicações”

As alternativas apresentadas pelo CPqD para este Grupo de modelos
de negócio são o oferecimento de um programa televisivo aberto em SDTV,
HDTV ou EDTV e o uso do restante da capacidade do canal para o fornecimento
de serviço de televisão por assinatura ou de acesso à internet. Como a primeira
opção, que inclui o oferecimento de serviço de televisão por assinatura, já foi
comentada na análise do Grupo 3,  avaliaremos apenas a alternativa de
oferecimento de acesso a internet.

Para efeito da análise, consideraremos o caso de utilizarmos 15% da
capacidade do canal para o oferecimento de acesso à internet. Neste caso, se o
canal fosse utilizado apenas para o ‘’downstream’’, (ficando o ‘’upstream’’ para
ser atendido por  outro canal de RF dedicado ou por um canal não dedicado),
considerando um total de 19Mbps para a capacidade do canal, teríamos
2,85Mbps para a internet. Se supusermos que apenas 8% dos assinantes
acessariam simultaneamente o serviço, percentagem que é comumente utilizada
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pelos atuais provedores de acesso à internet, teríamos a seguinte situaçãopara
São Paulo, por exemplo: considerando que  esse serviço  fosse oferecido  pelas
11 geradoras da cidade de São Paulo, todas com igual participação nesse
mercado, para ser possível levar aos 4,8 milhões de domicílios com televisão da
cidade,  a velocidade garantida do acesso seria  de apenas 82bps.

Se fizermos uma análise considerando o caminho inverso, ou seja,
buscar quantificar quantos domicílios poderiam ser atendidos com a qualidade
de uma linha telefônica digital de 64Kbps, chegaremos ao número de apenas
489 acessos simultâneos. Isso possibilitaria o atendimento de apenas 6123
assinantes, que corresponderiam a uma penetração de apenas 0,127% sobre
um universo de 4,8 milhões de domicílios, considerando ainda que teríamos
apenas um assinante por domicílio.

Se pensarmos nos municípios  com até 100 mil habitantes, e
considerando que, neste caso, fosse possível aumentar a capacidade do canal
para 21Mbps, que seria a capacidade máxima, devido à facilidade de cobertura
dessas cidades. Se supusermos que utilizaríamos esses 4Mbps extras para
aumentar a velocidade do acesso à internet, teríamos a capacidade de
4,85Mbps, por canal, para o serviço. Considerando que esses municípios têm,
em média, 4 geradoras e que todas elas ofereceriam o mesmo serviço, e que
esses municípios têm, aproximadamente, 21.250 domicílios com TV, teríamos
um serviço garantido com velocidade de 11400bps.

Se fizermos o exercício inverso, como no exemplo anterior,
chegaremos a uma penetração máxima de apenas 15%, para o serviço de
acesso a uma qualidade de 64Kbps .

Essa aplicação, sem considerar os fatores de viabilidade econômica
do modelo, só seria tecnicamente vantajosa em cidades que não contassem
com o serviço de telefonia fixa. Sem ele, haveria necessidade de um canal de
retorno dedicado, o poderia levar a um aumento no valor da URD do assinante,
pois esta necessitaria de um modem, um transmissor e uma antena para o canal
de retorno. Além disso,  cabe perguntar: Será viável a TV digital chegar  a esses
municípios pequenos antes do serviço de telefonia fixa?
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VII.2.6.  Grupo 6  -  “Modelo 11: Alternância de modos em
diferentes horários”;

Este modelo apresenta uma alternativa para o período em que não
estiver sendo utilizada a capacidade do canal para a transmissão de HDTV,
mas, de novo, não viabiliza recepção móvel e, portanto, priva a emissora de
oferecer esta importante aplicação ao público e de agregar as novas fontes de
receita que ela proporcionaria..

VII.2.7. Grupo 7  -  “Modelo 12: Alternância de modos em
diferentes horários, com transmissão hierárquica”;

Este modelo, por  possibilitar todas as aplicações visualizadas, é o
mais flexível dos apresentados.   Entretanto, ele só é perfeitamente apropriado
caso fique a cargo de cada emissora a escolha das aplicações a serem
oferecidas ao longo do tempo.  Neste caso, cada emissora poderia estabelecer
sua estratégia e adequar as aplicações às características da região servida e às
respectivas respostas dos diferentes mercados.

VII.3. O Modelo de Negócio Proposto pelo Grupo
ABERT/SET

O modelo de negócio aqui proposto pelo grupo ABERT/SET possibilita,
no mínimo, a transmissão simultânea de HDTV, programas para receptores
móveis e portáteis e datacasting, utilizando apenas um canal de 6MHz; é muito
similar ao modelo 12 apresentado pelo CPqD, em seu relatório, mas pressupõe
ampla flexibilidade a qualquer tempo. O detalhamento das justificativas para
essas aplicações consideradas indispensáveis será apresentado a seguir.

VII.3.1.  Alta Definição - HDTV

Não podemos conceber a televisão do futuro sem a possibilidade de
oferecer HDTV, que será o grande apelo da TV digital no seu lançamento,
especialmente entre os consumidores exigentes, que alavancam a implantação
das novidades que o mercado oferece. O que hoje, para alguns, pode parecer
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um supérfluo caro, certamente será banal num futuro não muito distante. O
Brasil viveu esta realidade com o telefone celular. Mas não falamos em HDTV
como um modelo rígido, conforme mencionado  no modelo 1, mas, sim, como
parte importantíssima de um modelo flexível, que suporte várias alternativas ao
longo da programação das emissoras e dos dias da semana.

Discordamos dos comentários contidos no relatório integrador, que
apontam desvantagens na HDTV, como, por exemplo:

� “Custo do receptor’’ (item 5.5 Modelo 1)” : O custo do receptor somente é
relevante  no caso do receptor integrado e no início da implantação das
emissoras. Como qualquer produto topo de linha, no lançamento de uma
nova tecnologia, ele será inicialmente adquirido apenas por pessoas de
alto poder aquisitivo.  A solução da URD acoplada ao receptor analógico
será uma opção satisfatória e acessível para uma boa parte da
população, já no lançamento da TV digital. Com o tempo, ambas as
alternativas cairão de preço, tornando-se acessíveis a mais pessoas.
Então, muitos que compraram a URD poderão adquirir o monitor HDTV,
completando o conjunto, e outros tantos passarão a poder adquirir URDs
para uso acoplado ao receptor analógico, e assim por diante. Por este
motivo, defendemos a URD universal, dotada sempre de recepção que
inclua HDTV, de modo que o cidadão possa comprar este produto uma
única vez e ir evoluindo nos complementos, na medida de suas
possibilidades.

� “A imagem de HDTV somente é desfrutada em sua totalidade em
monitores com tal grau de resolução (item 5.5 – Modelo 1)”: conforme
comentado acima, esta situação é temporária, pois gradualmente, todos
terão acesso a receptores que incluam HDTV.

� “Melhor imagem e melhor som não se restringem ao aspecto da alta
definição (item 3.1.1)”: apesar de ser verdade, não está mencionado que
determinados conteúdos somente podem ser totalmente usufruídos em
alta definição.
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Para os diferentes setores da sociedade, acreditamos que a TV de alta
definição trará os seguintes benefícios:

� Para o consumidor:

� Nova experiência em assistir TV e maior envolvimento com
o entretenimento: Assistir a um programa em alta definição
não significa apenas assistir a um programa com melhor
qualidade de imagem e som, é realmente uma nova
experiência, o telespectador tem a sensação de participar do
evento. O formato da tela, mais amplo, a qualidade da
imagem, o som surround altamente envolvente, além da
própria produção do programa, cujo movimento de câmeras,
tende a ser muito mais contemplativo, por não precisar
buscar detalhes que a imagem “aberta” permite levar ao
telespectador. Pela enorme aceitação que sempre tivemos
nas inúmeras demonstrações feitas pelo grupo ABERT/SET
e pelas diversas emissoras, desde a copa do mundo de
1998, acreditamos que quem assistir à TV em  alta
definição, não irá aceitar assistir TV em casa de outra
maneira.

� Para a Indústria:

� Acelera a renovação do parque de televisores e periféricos:
Os TVs atuais não são compatíveis com HDTV. Por isso,
quem desejar usufruir  desta aplicação terá,
necessariamente, que adquirir uma TV de alta definição.
Com isso, a renovação do parque de televisores é
inevitável. Além disso, o HDTV,  em especial pelo som
surround, irá também estimular a venda dos periféricos
necessários para este fim.
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� Para a sociedade e para o governo:

� Desenvolve mercado produtor/exportador de conteúdo: Este
item também é apresentado como um benefício para o
radiodifusor, mas outros setores da sociedade também
serão beneficiados. Os conteúdos de alta definição terão
aceitação internacional, o que irá facilitar muito a sua
exportação, o que gerará divisas para o país. O
conseqüente fortalecimento do mercado produtor de
conteúdo local irá também gerar novos empregos;

� A sociedade terá acesso à mesma qualidade de conteúdo
das mídias pagas: Como as outras mídias, como por
exemplo o cabo e o satélite, praticamente não têm
problemas de limitação de banda, a transmissão de
conteúdo em alta definição por esses meios é apenas uma
questão de tempo. Porém, tanto o cabo como o satélite são
mídias pagas, e a maioria da população que quiser adquirir
uma TV de alta definição, quando ela alcançar preços
menores, não pode ficar limitada a acessar essa aplicação
apenas através do pagamento de  uma assinatura.

� Para o Radiodifusor:

� Competição com outras mídias (DVD, cabo, satélite): Como
todas essas mídias terão a capacidade de distribuir ou gerar
conteúdo em alta definição, a única maneira de o
radiodifusor permanecer competitivo é também ter a
possibilidade de distribuir conteúdo em alta definição.
Acreditamos que a mídia de distribuição de televisão que
não tiver capacidade para HDTV, será vista como uma
mídia de segunda categoria.

� Atende expectativa do telespectador: O telespectador da TV
aberta no Brasil sempre teve acesso, quase que imediato, a
todas as principais tecnologias relacionadas à televisão,
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disponíveis no mundo. Hoje, as nossas produções têm
reconhecimento internacional. Mas isso gerou,
evidentemente, uma expectativa enorme desses mesmos
telespectadores de que sempre terão acesso ao que existe
de melhor e mais moderno em termos de tecnologia de TV.
Desta forma, transmitir em HDTV nada mais é do que
atender a essa expectativa;

� Aumenta envolvimento do telespectador: O HDTV é
extremamente importante para o radiodifusor também
porque dá a ele ferramentas adicionais que irão transformar
a experiência de assistir TV em algo mais agradável para os
seus telespectadores,  mantendo, desta forma, a forte
aceitação que a TV tem hoje e até aumentando-a;

� Desenvolve mercado produtor/exportador de conteúdo: No
mercado internacional da produção de conteúdo, não será
competitivo quem não estiver produzindo em HDTV.
Portanto, os radiodifusores precisam que sua mídia de
distribuição possibilite o HDTV, mantendo-os competitivos
no mercado internacional.

VII.3.2.  Recepção móvel e portátil

Dentro das possibilidades que se vislumbram e da preocupação com a
universalização do acesso do cidadão ao serviço, a qualquer momento, em
qualquer lugar, também não podemos conceber a televisão do futuro não
associada à mobilidade e à portabilidade. O tempo cada vez maior que as
pessoas despendem no trânsito, quer em veículos coletivos, quer em
particulares, torna cada vez mais interessante e adequado que elas possam ter
acesso a programas e informações enquanto se deslocam. Ainda, o futuro já
traçado da telefonia celular para a terceira geração, com transmissão de vídeo e
dados de maior velocidade, e cujo terminal terá telas de qualidade e dimensões
razoáveis, possibilitará a agregação de um chip receptor dos sinais transmitidos
pelas emissoras de televisão, o que trará inúmeros benefícios e opções para os
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usuários, bem como agregará valor para ambos os serviços, que poderão operar
em complementaridade.

Desta forma, vemos que a TV móvel e portátil não é apenas assistir TV
em carros e ônibus, é também a convergência, no terminal, das redes de
telefonia celular e de televisão digital, possibilidade na qual acreditamos
fortemente.

A figura a seguir tenta ilustrar o entendimento do grupo ABERT/SET
sobre essa convergência.

2SHUDG2SHUDG

RUDRUD

2XWURV2XWURV
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A peça central dessa convergência é o terminal, que passaria a ser
uma mistura de telefone celular e televisão. Nele, será possível através da rede
de telefonia, acessar diversos serviços que uma rede celular das próximas
gerações permitirá agregar, como  videoconferências, acesso à internet,
downloads de conteúdo multimídia incluindo vídeo, etc. E como será um terminal
com maior capacidade de processamento, com baterias mais eficientes e
displays de melhor qualidade do que os atuais, também permitirá, desde que lhe
seja integrado “um chip” adicional, a recepção dos sinais de televisão digital .
Desta forma, a rede de telefonia será utilizada sempre que o usuário desejar
acessar conteúdos personalizados, ao passo que, na qualidade agregada de
telespectador, usará a rede de TV aberta sempre que desejar assistir ao seu
programa preferido ou receber informações de interesse geral, consistentes com
a estrutura de sua rede, que estarão disponíveis no sinal transmitido pela
emissora.

Vemos que a principal vantagem para o radiodifusor seria a
possibilidade de utilizar os milhões de telefones celulares que estarão no
mercado, agregando a eles o “chip” receptor de televisão, e aumentando
significativamente o seu público. Para as operadoras de telefonia celular, vemos
uma enorme oportunidade de gerar tráfego para as suas redes, pois todo o
conteúdo interativo demandado pelos canais de televisão móvel seria efetuado
por sua rede. As redes, portanto, estariam trabalhando de forma complementar
para atender da melhor forma possível a sociedade móvel.

Acreditamos que o interesse do público pela possibilidade da recepção
móvel e portátil não tenha sido convenientemente avaliado à época das
pesquisas realizadas pelo CPqD, quando ainda não se tinha uma visão bem
clara do potencial de aplicações e integração que se configurou posteriormente,
e que a figura anterior, de forma resumida, tentou ilustrar. Por isso, o público
entrevistado respondeu às perguntas sem a total compreensão do alcance das
perspectivas a ele apresentadas, o que resultou na avaliação de média
relevância no contexto da TV digital.

Para os diferentes setores da sociedade acreditamos que a recepção
móvel e portátil trará os seguintes benefícios:
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� Para o consumidor:

� Amplia o acesso à informação e ao entretenimento, a
qualquer hora em qualquer lugar: Hoje as pessoas só têm
acesso ao conteúdo da TV quando estão em casa, pois as
transmissões analógicas não possibilitam a recepção em
terminais móveis. Com a tecnologia digital, o consumidor
não precisará ter que resolver o impasse de ter que optar
entre, assistir ao jogo do seu time favorito,  o capítulo da
novela ou as últimas notícias, e sair de casa. O acesso ao
conteúdo das emissoras será efetivamente irrestrito;

� Um único terminal: A integração dos serviços de telefonia e
televisão em um único terminal, será extremamente
benéfica para o consumidor pois este terá, em um único
aparelho, que poderá estar com ele as 24 horas do dia, o
seu telefone, a sua agenda pessoal, o seu computador e
também a sua televisão.

� Para a Indústria:

� Um novo mercado: A indústria de televisores, hoje vende
aparelhos apenas para as residências. Com a recepção
móvel, passará também a vender seus produtos para
equipar os diversos meios de transporte. Este é um
mercado novo e espetacular, a respeito do  qual os
números abaixo dão uma idéia da dimensão (Fonte:
Anfavea - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores):

¾ No ano 2000, foram vendidos os seguintes veículos
novos:

� Automóveis para Passageiros: 1,3 Milhões de
unidades
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� Ônibus: 22.573 unidades

¾ Também no ano 2000, a  frota nacional atingiu os
seguintes números:

� Automóveis: 16,2Milhões de Unidades
� Ônibus: 203 Mil Unidades
� Microônibus: 85 Mil Unidades

¾ Comparativamente, hoje existem, no Brasil,
aproximadamente 40 milhões de domicílios com
televisão.

� Mercado emergente complementar, não compete com o
mercado atual: O mercado de televisores para recepção
móvel não está sobreposto ao mercado de televisores atual,
é realmente um mercado inteiramente novo. Os
consumidores continuarão a comprar televisores para as
suas residências e passarão a comprar novos televisores
para seus veículos, enquanto as empresas de transporte
coletivo serão novos consumidores. Por isso, o televisor
móvel não substitui o televisor atual.

� Agrega valor ao dispositivo portátil (celular, Palm-top e
outros): Se pensarmos agora nos terminais integrados, que
serão uma mistura de TV, celular e Palm-top, este passará
a ter, comparativamente aos terminais atuais, um enorme
valor agregado por também ser um televisor, ampliando,
desta forma, o seu mercado consumidor potencial.

� Para a sociedade e para o governo:

� Uso apropriado do espectro: Como as demais mídias, entre
elas o cabo e o satélite, distribuem programas de televisão
apenas para receptores fixos pois, tanto fisicamente como
tecnicamente, é impossível a TV a cabo e a TV via satélite
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móveis À medida que essas mídias alcançarem índices de
penetração maiores, passaria a ser um desperdício de
espectro utilizar um bem, de enorme valor para a
sociedade, única e exclusivamente para aplicações que já
poderiam ser disponibilizadas por outros meios, e
inviabilizar aplicações que só poderiam ser oferecidas
através da utilização deste mesmo espectro. Aliás, o
espectro das faixas de VHF e UHF, hoje ocupado pelas
emissoras de TV, é tecnicamente também o mais
apropriado para a recepção móvel.

� Novo mercado, nova indústria, novos empregos:
Evidentemente, por ser um produto inteiramente novo, ao
recepção móvel irá desenvolver um mercado novo, gerando
a necessidade de uma nova indústria para esses televisores
que, por conseqüência, irá alavancar a geração de novos
empregos.

� Oferece para a “Sociedade Móvel” uma melhor integração
das redes de telefonia celular e de TV aberta: As redes de
telefonia celular só estão tecnicamente capacitadas a
oferecer conteúdos de tamanho limitado, que demandem
uma baixa taxa de transmissão. Mesmo em suas futuras
gerações, elas continuarão limitadas, apesar deste limite
aumentar. Não é viável assistir televisão através de uma
rede de telefonia celular, seria muito caro para o
consumidor e a rede não teria capacidade de atender
muitos assinantes simultaneamente, em uma mesma célula,
como ocorre no caso do serviço de TV. Por outro lado, a
rede de telefonia celular permite a acesso do assinante ao
conteúdo personalizado, o que é inviável para a rede de
televisão. Desta forma, oferecer para a sociedade móvel
todo o leque de possibilidades existentes, e da forma mais
eficiente, somente será possível com as redes de televisão
aberta e telefonia celular operando de forma complementar.
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� Para o radiodifusor:

� Um novo mercado ainda não explorado: Também para o
radiodifusor, a recepção móvel e portátil abre a
possibilidade do desenvolvimento de um novo mercado,
que vemos como fundamental para viabilizar os enormes
investimentos necessários para a transição para o digital,
descritos no capítulo V destas contribuições. Este mercado
pode ser dividido em dois grupos:

¾ O primeiro é o de aparelhos celulares, que hoje são
aproximadamente 25 milhões. A perspectiva é de que,
em 2005, esse número atinja a marca de 58 milhões
(Fonte: PASTE 2000). Este é o número de pessoas que
passariam a ser potenciais telespectadores;

¾ O segundo é o do público que, mesmo sem utilizar o seu
aparelho pessoal, poderia acessar o conteúdo da
televisão quando estivesse utilizando algum meio de
transporte. Para ilustrar esse público potencial,
apresentamos os seguintes números:

� Hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro,
existem 3,3 milhões de domicílios com TV, e também:

� Frota urbana de ônibus: 7900
� Passageiros transportados : 3,2 milhões/dia
� Automóveis 1,2 milhões

� Para a região metropolitana de São Paulo, onde
existem 4,8 milhões de domicílios com TV, os
números são :

� Frota urbana de ônibus: 10000
� Passageiros transportados : 4,0 milhões/dia
� Automóveis 3,2 milhões
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� tempo médio gasto com transporte de 1,5 a duas
horas diárias.

� Fortalecimento das Marcas das emissoras  e fidelização ao
conteúdo das emissoras: Este seria o benefício indireto
imediato, por estar atingindo um mercado maior, conforme
apresentado acima.

VII.3.3.  Datacasting

Utilizamos o termo datacasting de uma forma um pouco mais abrangente
do que o CPqD,  para designar a transmissão, através do canal de radiodifusão,
de dados adicionais aos programas de televisão que serão utilizados para
aplicações interativas. Porém, da mesma forma como apresentado pelo CPqD,
no item 6.2. do relatório integrador, dividimos as aplicações interativas em dois
grupos:

� Interatividade local, que não necessita de canal de retorno, pois o
conteúdo é armazenado no receptor do telespectador e atualizado
constantemente pela emissora;

� Interatividade com canal de retorno não-dedicado. Neste caso, as
aplicações necessitam de um canal de retorno para efetuar transações
e acesso a conteúdos personalizados. Como canal de retorno, vemos
a possibilidade de utilização das redes de telefonia fixa ou celular.

Como principais aplicações interativas, que são possíveis através do
datacasting, vemos dois também dois conjuntos:

� Aplicações interativas vinculadas ao programa de televisão. Como
exemplo, podemos citar a possibilidade de o telespectador assistir, na
hora que desejar, ao tira-teima dos lances decisivos de um jogo de
futebol ou responder, através do seu receptor, as perguntas do Show
do Milhão, obter informações sobre personagens de uma novela ou de
um filme, ou sobre seus atores, autores e diretores, entre outras que
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certamente surgirão. Estas aplicações podem necessitar ou não um
canal de retorno.

� Aplicações interativas não vinculadas ao programa. Podemos citar
informações sobre câmbio, cotação de ações, meteorológicas, de
trânsito, programação de teatro, cinema, download de jornais, etc.
Estas aplicações também podem necessitar ou não um canal de
retorno.

� Comércio eletrônico. Este certamente necessitará um canal de
retorno. Aqui, vemos uma possibilidade de obter uma receita adicional,
além da receita publicitária. A TV passaria a ser um veículo que
possibilitaria a venda de produtos e não apenas anúncios desses
mesmos produtos.

Conforme demonstrado anteriormente, não vemos como tecnicamente
viável, nem mesmo conceitualmente correto, transformar o canal de radiodifusão
em um veículo para a livre navegação na internet.

VII.3.4.  Flexibilidade

Conforme pode ser constatado pela análise aqui apresentada, o
estabelecimento de um modelo rígido não é uma solução adequada para as
possíveis e diferentes estratégias das emissoras, assim como não prevê
soluções diferenciadas para as inúmeras regiões do país, que apresentam uma
enorme diversidade cultural e econômica.

Além disso, vemos com extrema preocupação a aparente intenção de
se querer prever o futuro, ou até mesmo tentar projetá-lo com pesquisas de
mercado, uma vez que a televisão digital deverá conviver conosco pelos
próximos 30 anos e que, considerando a velocidade de evolução dos softwares
e da capacidade de processamento dos microprocessadores, é impossível
imaginar as aplicações que estarão disponíveis, até mesmo em cinco anos.
Adicionalmente, as necessidades e as expectativas do público consumidor em
relação à radiodifusão, de fato ainda desconhecidas, certamente evoluirão  muito
ao longo de três décadas.
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Desta forma, qualquer limitação imposta à plataforma e/ou ao
respectivo modelo de negócio poderá significar um preço muito alto a ser pago
no futuro pela sociedade brasileira.

Entendemos, portanto, bastante temerária a idéia de se estabelecer
um rígido modelo de negócio antes do seu lançamento, pelo alto grau de
desconhecimento que todos temos acerca da probabilidade de sucesso de cada
uma das possíveis aplicações. Assim, somente vemos como agente da
viabilização da implantação bem sucedida da TV digital a máxima flexibilidade
com relação às aplicações que poderão ser desenvolvidas, às soluções
individualizadas de cada rede, às soluções adequadas a cada região do país e à
possibilidade de adequação da oferta às necessidades e demandas do público
consumidor.

Por outro lado, entendemos que a introdução da televisão digital no
Brasil deva ser feita de forma coordenada, e que deva ser oferecido um volume
de conteúdo digital significativo, a fim de motivar o público a consumi-la e de
possibilitar a preparação da  indústria nacional para a disponibilização de
produtos adequados. É, portanto, altamente conveniente que as emissoras
ofereçam as suas transmissões gradativamente, nas mesmas regiões, com um
modelo de negócio, que deverá ser o mais flexível possível e deverá permitir
soluções diferentes para cada estratégia e de acordo com as respectivas
respostas do mercado.

VII.4.  Conclusões

O modelo de negócio aqui proposto pelo grupo ABERT/SET é
composto pela possibilidade de, pelo menos, transmissão simultânea de um
programa em HDTV para recepções fixas, programas para receptores móveis
e portáteis, e datacasting, utilizando apenas um canal de 6MHz. É muito
similar ao modelo 12, apresentado pelo CPqD em seu relatório, mas com
flexibilidade ampla para permitir a melhor adaptação deste modelo às
diferentes regiões do país, às diferentes estratégias de negócio das
emissoras e às respectivas respostas e reações, permanentemente em
evolução, do mercado consumidor.
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VIII.PERSPECTIVAS TÉCNICAS DOS PADRÕES

VIII.1. Introdução

Nesse capítulo serão apresentados os comentários do Grupo ABERT/SET
com relação às possibilidades e limitações oferecidas pelos diversos padrões de
televisão digital no seu atual estágio de desenvolvimento (Cenário Atual ) e suas
perspectivas técnicas de evolução, cobrindo o que solicita o item 3.3 da consulta
pública, “Evolução tecnológica dos sistemas de televisão digital e possibilidade
de novas aplicações” .

Como  balizador para o cenário atual s,  utilizaremos o desempenho
técnico corrente dos diversos sistemas que está resumidamente apresentado
nas conclusões do capítulo III do presente trabalho. A referência em relação à
qual serão comentadas possibilidades e limitações será o modelo de negócio
proposto pelo Grupo ABERT/SET , apresentado no capítulo VII desse trabalho,
que é baseado na transmissão simultânea, utilizando um único canal de 6MHz,
de HDTV para recepções fixas, L/SDTV para recepções móveis e portáteis
(incluindo a convergência com celulares) e  datacasting. com total flexibilidade.

O objetivo portanto será o de analisar o potencial de cada sistema para
alcançar um desempenho aceitável  que o torne capaz de suportar esse modelo.

VIII.2. Cenário atual em função do desempenho dos
diversos padrões

VIII.2.1. Cenário atual ATSC

Caso o padrão adotado para a televisão digital terrestre no Brasil fosse o
ATSC, o cenário que seria estabelecido e as limitações de modelo de negócio
seriam os seguintes:

� A recepção através de antenas externas das transmissões de HDTV,
seria fortemente limitada em áreas sujeitas a multipercurso intenso ou
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a fontes de ruído impulsivo, como centros de grandes cidades ou
bairros com  tráfego intenso;

� A recepção através de antenas internas domésticas seria
extremamente prejudicada;

� Não seria possível a recepção móvel de qualquer parte dos sinais
transmitidos.

� O re-uso de freqüência , que possibilita a instalação de estações
reforçadoras de sinal sem o desperdício de espectro adicional pelas
emissoras, seria fortemente limitado;

� Não existiria flexibilidade para o desenvolvimento de nenhum modelo
de negócio que necessitasse de aplicações com robustez
diferenciada, como é o caso do oferecimento simultâneo  de HDTV
para recepção fixa e de SDTV para recepções móveis.

VIII.2.2. Cenário atual DVB-T

Caso o padrão adotado para a televisão digital terrestre no Brasil fosse o
DVB-T, o cenário que seria estabelecido e as limitações de modelo de negócio
seriam os seguintes:

� A recepção através de antenas externas das transmissões de HDTV,
seria fortemente limitada em áreas sujeitas a  fontes de ruído
impulsivo, como bairros de tráfego intenso;

� A recepção através de antenas internas domésticas seria também
fortemente prejudicada, quando sujeita a fontes residenciais  de ruído
impulsivo ,como eletrodomésticos, e em  residências próximas à áreas
de tráfego intenso;

� A  flexibilidade para o desenvolvimento de modelos de negócio que
incluísse  , simultaneamente, aplicações fixas e móveis   seria
fortemente limitada.
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VIII.2.3. Cenário atual ISDB-T

Caso o padrão adotado para a televisão digital terrestre no Brasil fosse o
ISDB-T, o modelo de negócio proposto pelo grupo ABERT/SET poderia ser
desenvolvido em sua plenitude.

VIII.3. Perspectivas técnicas do padrão ATSC

.A decisão , recentemente tomada pelos americanos de que qualquer
solução a ser adotada para a necessária melhoria técnica do padrão deverá ser
compatível com os receptores já vendidos limita fortemente o grau de
desempenho que o sistema poderia alcançar.

O principal problema do ATSC  é seu baixo desempenho em situações de
multipercurso estático e dinâmico, especialmente intensos em ambientes
domésticos e móveis.

Os dois processos que precisariam evoluir para que o sistema americano
passasse a apresentar um melhor desempenho seriam as etapas de
sincronização e equalização, que discutiremos a seguir:

� Sincronização : Em todos os receptores digitais, a sincronização é
etapa crítica da recepção. Em especial, no caso do sistema ATSC, a
sincronização é alvo de intensas pesquisas, pois é determinante para
o desempenho do sistema em situações de multipercurso intenso.  A
combinação das ferramentas disponíveis reduz as chances de falha na
sincronização em condições reais de recepção fixa, mas o
desenvolvimento de ferramentas que permitam a sincronização em
ambientes de recepção doméstica, sujeita a fortes reflexões , é ainda
um desafio para os projetistas.
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� Equalização: A capacidade de equalização do sinal tem grande
impacto no desempenho do receptor. As modificações possíveis nos
receptores que tem influência na equalização envolvem melhorias na
conversão analógica-digital, aumento da velocidade do controle
automático de ganho e implementação de algoritmos de equalização
adaptativa mais eficientes. O esforço de processamento e a
complexidade dos algoritmos aumentou em relação  à primeira
geração de receptores Entretanto, estas melhorias não asseguram
recepção robusta em  condições de degradação severa do canal de
recepção e não apresentaram melhorias significativas com relação  à
facilidade de posicionamento da antena de recepção. Os esforços
estão, atualmente, concentrados em aprimorar as ferramentas para
inicialização do equalizador. A limitação fundamental neste processo é
a quantidade de informação disponível nas seqüências de
treinamento. A dificuldade de extrair informações precisas quanto  à
fase dos ecos aumenta sobremaneira quando o espalhamento
provocado pelo canal ocupa um percentual significativo da seqüência
de treinamento. É impossível extrair esta informação se o
espalhamento for maior que a duração da seqüência de treinamento.

.

Assim, utilizando-se as ferramentas atualmente conhecidas, o ATSC
poderá evoluir para uma situação de melhoria dos resultados de recepção com
antena externa , em relação aos testes no Brasil,. Mas o avanço significativo que
viabilizaria a recepção doméstica e , em especial , a recepção móvel, fica
fortemente limitado pela necessidade de compatibilidade com os receptores já
no mercado, e dificilmente será obtido nas próximas gerações de receptores.

Uma outra linha de desenvolvimento recentemente introduzida no ATSC é
a que envolve implementações utilizando transmissão hierárquica e que
viabilizariam  modelos de negócio envolvendo a utilização de aplicações com
robustez diferenciada, ,  . Mas, por não estarem acompanhadas de soluções que
resolvam problemas ligados a ambientes de multipercurso intenso,  tem uma
enorme probabilidade de virem a ter um  desempenho inferior às soluções do
DVB e principalmente do ISDB.. Além disso, há uma completa indefinição  se
elas serão ou não implementadas e quando tal poderá ocorrer.
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Claro, não podemos descartar o aparecimento de novas ferramentas,
ainda não existentes, que possam vir a promover as melhorias necessárias.
Mas, nesse caso,  é impossível prever seu prazo de implantação

VIII.4. Perspectivas técnicas do padrão DVB-T

Os dois principais limitantes técnicos do sistema DVB-T são a sua baixa
imunidade a ruído impulsivo e seu desempenho limitado em ambientes de
recepção móvel. No nosso entendimento, a solução mais rápida e simples para
essas fragilidades seria a introdução da ferramenta do time interleaving tal como
é utilizado no sistema ISDB-T. Entretanto, os receptores já vendidos no mercado
europeu seriam incompatíveis com essa solução, e haveria a necessidade da
revisão do padrão. Não seria, pois,  uma solução comercialmente viável para os
serviços e transmissões já estabelecidos, mas  poderia ser uma solução para a
expansão da televisão digital nos países que já entraram no ar em DVB-T  ou
uma opção para os países que adotaram o DVB e ainda não entraram no ar.

Uma solução que prescinde de  revisão do padrão, que está sendo
analisada na Europa e que melhoraria  o desempenho do sistema em ambiente
de recepção móvel é o uso de diversidade de antena na recepção , ou seja,
haveria a necessidade do receptor ter duas antenas com um certo
distanciamento entre si para que se obtivesse uma melhoria de desempenho.

Alguns trabalhos  hoje disponíveis utilizando essa tecnologia resultados
de simulações em laboratório, onde é possível obter recepção móvel adequada
com o sistema DVB-T em modo 8k e utilizando modulação 16-QAM 1/2 em
velocidades entre 135 e 235KM/h, dependendo do canal de operação. O que
realmente representa  uma melhoria de desempenho em relação aos testes do
Brasil, pois com as nossas simulação em laboratório a velocidade permitida para
o DVB-T em modo 8k foi  de apenas 65KM/h para o canal 34.

Cabe, entretanto, fazer algumas considerações sobre esse
desenvolvimento:
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� O desempenho previsto, com a melhoria trazida pela diversidade de
antenas no sistema DVB, já é atualmente alcançado pelo sistema
ISDB-T , sem a necessidade da utilização do receptor com diversidade
de antenas; 

� O receptor com diversidade de antenas é significativamente mais
complexo que o receptor tradicional;

� Essa solução exige, além de um receptor mais complexo, a utilização
de duas antenas  distantes  entre si;

� As duas últimas limitações, receptor mais complexo e a necessidade
de duas antenas para a recepção,  inviabilizariam essa solução para
receptores portáteis, integrados ao celular, que, sem dúvida,
precisarão de excelente desempenho em ambientes de recepção
móvel;

� No nosso entendimento, a solução de diversidade é adequada e viável
apenas para receptores instalados em veículos, ou seja receptores
móveis mas não com a característica de “handhelds”. Aliás, para essa
aplicação, o mesmo tipo de solução está sendo avaliado no Japão
para conseguir desempenho ainda melhor para o ISDB-T, como será
descrito mais a frente nesse capítulo;

� O receptor  com diversidade de antenas melhora o desempenho do
sistema em relação aos efeitos do desvanecimento rápido, mas não
em relação a ruído impulsivo, que também é de enorme relevância em
ambientes de recepção móvel.

VIII.5. Perspectivas técnicas do padrão ISDB-T

Como apresentado nos cenários do item VIII.2,  o sistema ISDB-T é o
único sistema que atende aos requisitos técnicos necessários ao modelo de
negócio proposto pelo grupo ABERT/SET.
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Mas, mesmo assim ,julgamos conveniente  discutir alguns pontos  sobre
as perspectivas técnicas desse padrão.

Uma das ferramentas técnicas extremamente importantes ,só disponível
no sistema ISDB-T, e que possibilitará o desenvolvimento de futuras aplicações
extremamente interessantes , é o receptor de faixa estreita e a chamada
recepção “parcial”,  que apresentamos abaixo:

� Os receptores para recepção móvel e/ou portátil não serão
necessariamente televisores como conhecemos hoje. Poderão, por
exemplo, ser um telefone móvel avançado com “display” gráfico ou  um
aparelho tipo palm-top dedicado a essas aplicações;

� Acreditamos que esse “dispositivo multimídia” terá enorme penetração no
mercado de consumo nos próximos anos, e que será extremamente
importante que o serviço de radiodifusão seja também disponibilizado
nesse novo aparelho.  Isso permitirá ao radiodifusor atingir  um novo
mercado, à indústria de consumo disponibilizar um produto com enorme
valor prático e ao consumidor  ter, em um único dispositivo, seu celular,
seu computador pessoal, seu dispositivo de acesso à internet e sua
televisão;

� Um limitador para essa inevitável convergência é a complexidade do
receptor “padrão” de TV digital, pois haveria a necessidade  de um nível
de integração muito elevado para que pudessem ser  viabilizadas, em um
mesmo dispositivo portátil, as facilidades de um telefone celular, de um
palm-top e de um receptor de sinais de televisão. Acreditamos, portanto,
que seria fundamental que o sistema de televisão digital a ser adotado
permitisse a construção de receptores mais simples para que a
viabilidade técnica dessa integração ocorresse no menor período de
tempo possível.

� Os receptores faixa estreita (de 1 ou 3 segmentos) são receptores muito
simplificados em relação ao receptor faixa larga (de 1 a 13 segmentos).
Uma das razão que levam à redução significativa na complexidade desse
receptor é que, por trabalhar com uma largura de banda menor,   utiliza
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uma menor taxa de bits,o que implica numa velocidade do “clock” da FFT
menor (se comparada com a de um sistema da 6 MHz); como o consumo
de energia depende da velocidade do “clock” do sistema , ele também
será menor. Adicionalmente, as aplicações que são vislumbradas para um
taxa de bits menor excluem a necessidade de um decoder de vídeo
MPEG-2, que poderá ser substituído por um decoder MPEG-4 para
transmissão de vídeo em baixas taxas. Somando-se todos esses fatores,
é possível obter um receptor mais simples, mais integrado (de menor
tamanho) e de menor custo.

� Como uma vantagem adicional, lembramos que o sistema ISDB-T
também será utilizado como o padrão de rádio digital do Japão, e que os
futuros rádios digitais japoneses serão nada mais do que receptores de
faixa estreita. Isso deverá significar um mercado enorme de receptores de
banda estreita ,, dando escala a esses produtos e possibilitando uma
rápida queda de preços.

Acreditando no fantástico potencial dessa tecnologia , em março de 2001,
o governo do Japão anunciou um projeto conjunto com a Sharp e a NHK para o
desenvolvimento de um PDA que oferecerá a recepção de sinais de televisão
digital e acesso à internet . Seu lançamento comercial está previsto para o ano
de 2003 ,junto com o início das transmissões terrestres de televisão digital
naquele país (fonte: “Nihon Keizai Shimbun, March 15, 2001 edition, page 9”) .

Um outro ponto importante  a ser explicado sobre o ISDB-T são as
ferramentas desenvolvidas para manter a robustez das configurações
hierárquicas , desconhecidas até pelos representantes do DVB-T , conforme
demonstraram  em seu comentários ao “Relatório Final – Parte 2” do Grupo
ABERT/SET,  de que seria necessária uma banda mínima de 1,5MHz para que o
receptor digital não sofresse uma degradação significativa devido ao
desvanecimento seletivo causado por ecos curtos.No caso do sistema ISDB-T, a
análise de desempenho para as configurações do modo hierárquico deve ser
dividida em duas partes. Deve-se considerar, separadamente, o desempenho
das configurações que permitem recepção parcial e configurações apropriadas
para os receptores que operam em toda a faixa de 6MHz .
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1. Configurações hierárquicas sem a recepção parcial:

� Suponha que foi adotada uma configuração do ISDB-T contendo dois ou
três serviços diferentes em que a ferramenta de recepção parcial NÃO foi
habilitada. Neste caso somente os receptores ISDB-T de faixa larga
podem receber estes serviços, independentemente da configuração
específica escolhida.

� Cada serviço terá um limiar de relação sinal ruído diferente, em função da
modulação e do código corretor de erros (FEC) adotado. Entretanto, o
número de segmentos empregado em cada serviço NÃO tem influência
na robustez deste serviço.

� Para estas configurações, as ferramentas de entrelaçamento em
freqüência abrangem TODOS os segmentos e mesmo os serviços de
faixa estreita podem se beneficiar da diversidade espectral da banda de
6MHz.

2. Configurações hierárquicas com a recepção parcial:

� O desempenho dos receptores parciais, ou seja, os receptores sintonizados
para uma faixa de operação de 0,4 a 1.3MHz, podem ser inferiores ao
desempenho do receptor de faixa larga em função do fenômeno conhecido
como “fading” seletivo. Entretanto, a real extensão do impacto deste
fenômeno precisa ser analisada em função das ferramentas implementadas ;

� Nos casos em que se admite recepção parcial, os dois serviços são tratados
no modulador como dois canais diferentes. Ou seja, os entrelaçamentos
temporal e espacial são feitos separadamente em cada porção do espectro,:
na parte destinada à recepção parcial e na parte destinada aos receptores
convencionais. Este procedimento  é imposto pelo receptor parcial, pois toda
a informação necessária para a demodulação e decodificação do sinal
precisa estar concentrada nos segmentos centrais utilizados para recepção
parcial.

� Esta modificação na modulação praticamente não altera o comportamento
do receptor convencional, pois a redução percentual da largura de faixa é
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inferior a 25%. Os segmentos alocados para a recepção parcial, entretanto,
tem uma banda inferior a 1,3MHz e são mais susceptíveis ao “fading”
seletivo. A ferramenta implementada no sistema ISDB-T para compensar
este efeito é o entrelaçamento temporal ou time interleaving.

� A análise teórica do efeito destas duas ferramentas para a robustez da
recepção, baseada no modelo de canal móvel urbano, indica que o nível de
disponibilidade de serviço pode ser mantido constante se a diminuição do
entrelaçamento em freqüência, conseqüência da redução de faixa dos
receptores, for compensada por um aumento do entrelaçamento temporal.

� Uma vez determinado o número de segmentos do serviço (1 ou 3
segmentos), o entrelaçamento em freqüência associado é fixo e dado pela
largura de banda do receptor parcial (0,4 ou 1,3 MHz). Nesse caso, o índice
de disponibilidade do serviço pode ser mantido, quando comparado ao
receptor faixa larga, aumentando-se a profundidade do entrelaçamento
temporal . De uma forma prática, podemos dizer que a utilização de um time
interleaving maior do que 270ms reduz a zero a diferença de desempenho
entre os receptores de faixa larga e faixa estreita, quando submetidos a uma
freqüência de desvanecimento de 15Hz. Como o time interleaving do sistema
ISDB-T pode ser configurado até 1 segundo , esse requisito é totalmente
suportado pelo sistema.

Assim como o DVB-T, o ISDB-T também tem a possibilidade de utilizar o
receptor com diversidade de antenas para conseguir desempenhos ainda mais
expressivos. Como exemplo, apresentamos abaixo alguns resultados obtidos em
testes de laboratório feitos pela Toshiba:
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C/N requerido canal GSM, fD=70Hz

Modulação 16QAM 64QAM

FEC 1/2 2/3 3/4 1/2 2/3 3/4

Sem
Diversidade

11.6 15.6 20.6 17.6 26.0 -

Com
Diversidade

6.6 10.2 11.2 12.4 16.0 18.0

As duas células em amarelo, destacam duas configurações importantes.
A primeira, sem a utilização de diversidade, foi uma das configurações que
obteve desempenho aceitável nos testes de campo.Como se pode observar pela
outra célula em destaque na tabela, aproximadamente o mesmo C/N requerido
é obtido com a configuração 64QAM 2/3 que, dependendo da banda de guarda
escolhida, pode oferecer um payload de até 17,7Mbps.

Por último, gostaríamos de destacar, a seguir, a importância da
característica do sistema ISDB-T de permitir que,  em modo hierárquico,   se
obtenha serviços com robustez diferenciada utilizando apenas uma pequena
parte do espectro:

� O modo de transmissão hierárquica viabiliza o modelo proposto pelo grupo
ABERT/SET de transmissão simultânea de HDTV para recepções fixas e
L/SDTV para recepções móveis , com a destinação de uma taxa maior para o
HDTV e uma taxa menor para o L/SDTV. Como o serviço móvel será exibido
em displays menores, ele precisará , de fato, de uma taxa relativamente
baixa de bits para oferecer uma qualidade aceitável, enquanto para o HDTV ,
a ser apreciado em telas grandes, será ideal reservar uma alta taxa de bits.
No sistema DVB-T , o mínimo percentual de payload que pode ser destinado
ao serviço móvel corresponde a 25% do canal, restando apenas 75% para o
HDTV. Já o ISDB-T permite um percentual mínimo de 7,6% da capacidade
do canal para o serviço móvel, podendo 92,4% serem reservados ao HDTV..

� Outro fator que reforça a redução progressiva da taxa de bits necessária a
displays pequenos é o fato de que, com o crescimento da internet, mídia que
ainda apresenta severas restrições de banda , tem acontecido um



REVISADO:
06/06/2001: ABERT/SET

ELABORADO:
01/06/2001: ABERT/SET

APROVADO:

Página 152

PERSPECTIVAS TÉCNICAS DOS
PADRÕES

desenvolvimento muito grande na qualidade do sinal de vídeo comprimido
em  CODECs operando a baixas taxas. Em especial utilizando a tecnologia
MPEG-4, já é possível se obter conteúdo comprimido a 1Mbps e apresentado
em displays de até 35 polegadas com qualidade bastante aceitável.

� Dessa maneira ,concluímos que o fato do ISDB-T permitir , no modo
hierárquico, um percentual tão pequeno para o serviço de maior robustez  já
é uma vantagem , que só se acentuará no futuro.

VIII.6. Conclusões

Com relação ao sistema ATSC , podemos concluir  que a sua  evolução,
extremamente urgente e necessária, está fortemente limitada pela
obrigatoriedade de compatibilidade entre os futuros receptores e os receptores já
vendidos. A partir dos esforços em andamento nos Estados Unidos, é possível
prever que o desempenho do sistema para o caso de recepção externa evoluirá
em relação ao obtido nos testes brasileiros . Entretanto,não é possível prever
quando, ou mesmo se algum dia, será atingida a enorme evolução necessária  à
recepção com antena interna , imprescindível para o caso do Brasil, ou à
aplicações com recepção móvel.  Isto porque tal evolução depende  de
ferramentas ainda não existentes.   

Com relação ao sistema DVB-T, o seu  desempenho em relação à
recepção móvel, atualmente limitado, poderá ser realmente melhorado com a
utilização de  diversidade de antenas. Entretanto, ainda assim, ele continuará
inferior ao desempenho atual do sistema ISDB-T, devido à não alteração de sua
baixa imunidade a ruído impulsivo., outro importante fator em ambientes de
recepção móvel .

Por último, o sistema ISDB-T , apesar de já ter atingido tecnicamente
todos os requisitos  para suportar o modelo de negócio proposto pelo grupo
ABERT/SET, também  poderá ainda evoluir em termos de desempenho,
utilizando, por exemplo, a diversidade de antenas. Além disso , possui
ferramentas exclusivas, como a segmentação de banda  e a obtenção de alta
relação entre as taxas para as aplicações fixas e móveis ,quando em modo
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hierárquico, além do receptor de banda estreita que  permitirão uma integração
bem mais rápida dos terminais de televisão e de telefonia celular no ambiente
móvel.
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IX.  MODELO DE TRANSIÇÃO

IX.1.  Introdução

  Independente do padrão que venha a ser adotado,  incompatibilidade
entre a televisão analógica atual e a futura televisão digital inviabiliza  o uso dos
televisores atualmente no mercado para receber diretamente as novas
transmissões digitais. Assim, para receber as transmissões digitais que cada
emissora iniciará em um segundo canal, os telespectadores precisarão adquirir
um novo televisor ou, pelo menos, uma caixa conversora.

Até que a quase totalidade da população esteja apta a  receber as novas
transmissões digitais, as emissoras deverão manter as duas transmissões no ar.
Só então  a transmissão analógica poderá ser  desativada.

Denominamos, pois, modelo de transição o conjunto de procedimentos
que deverão ser adotados pelas emissoras   para imprimir agilidade e eficiência
a essa migração analógico-digital.

Este capítulo das nossas contribuições cobre o item 3.9 da consulta
pública, "Modelo de transição da tecnologia analógica para digital".

IX.2.  Bases para um modelo de transição

Nesse capítulo, não é nosso objetivo desenhar um quadro completo de
um possível  modelo de transição,  mas sim apresentar as bases de um modelo
que, em nosso entendimento, possa promover uma migração analógico-digital
rápida e bem sucedida.

As idéias que julgamos imprescindíveis para o modelo de transição são:
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� Utilização flexível do canal, para viabilizar as diferentes estratégias de
cada emissora, as variações necessárias a cada mercado e a
agilidade de respostas  à evolução de cada  mercado;

�  Transmissão simultânea da programação do canal analógico no canal
digital;

� Determinação de um prazo mínimo entre a liberação dos canais
digitais e o início das transmissões digitais, de forma a permitir a
disponibilização adequada de caixas conversoras e televisores
digitais pela indústria de eletrônica de consumo;

� Início das transmissões nas principais cidades brasileiras, com a
progressiva migração para as demais cidades;

� Comprometimento das emissoras em iniciar as transmissões com
uma quantidade mínima de horas semanais de conteúdo em HDTV;
a taxa de transmissão para o HDTV  deverá ser flexível, para
permitir as diferentes estratégias de cada emissora;

� Encerramento do período de transição  somente após o número de
domicílios com recepção digital, dentro de cada  área de cobertura,
alcançar 90% do total de domicílios.

Coerentemente com a nossa proposta de modelo de negócio,
discordamos do modelo de transição proposto pelo CPqD, no item 12.2 do seu
relatório integrador, mais especificamente no último parágrafo da página
165/169, em que cita um "grau de qualidade estabelecido" e no primeiro
parágrafo da página 166/169, em que sugere que, ao final da fase de
crescimento, a emissora tenha "100% de sua programação na qualidade
definitiva". Isso contraria a proposta do grupo ABERT/SET, de adoção  de um
modelo flexível, que não estabeleceria uma qualidade definitiva, para ser
oferecida durante 100% do tempo da programação. Defendemos como definição
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máxima a HDTV, porém não em 100% do tempo da programação, mesmo após
a migração, conforme já foi bastante fundamentado no capítulo VII.

Por fim, acreditamos ser fundamental para o sucesso da transição que,
para a condução desse processo, com as suas inevitáveis adequações futuras,
seja estabelecido um grupo de transição analógico-digital, coordenado pela
ANATEL e com a participação da ELETROS e do Grupo ABERT/SET.
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X. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DO GRUPO
ABERT/SET

O Relatório Final relativo aos resultados dos testes e à avaliação técnica
dos sistemas ATSC, DVB-T e ISDB-T, apresentado à ANATEL em 15.05.2000,
já havia mostrado claramente que o padrão ATSC não atende às necessidades
mínimas do serviço e que o padrão ISDB-T é superior ao padrão DVB-T,
principalmente nos seguintes aspectos:

• Robustez de recepção, especialmente em relação ao ruído impulsivo;

• Flexibilidade de aplicações, principalmente no que se refere à
possibilidade de recepção fixa em HDTV simultânea com recepção
móvel e, ainda, recepção portátil.

É, portanto, o único padrão que atende ao modelo de negócio flexível,
proposto pelo GRUPO ABERT/SET.

Nestas contribuições à Consulta Pública nº 291/2001, que cobriram vários
outros aspectos envolvidos na implantação da TV Digital no Brasil, o grupo
ABERT/SET concluiu que o padrão ISDB-T apresenta grande vantagem com
relação ao padrão DVB-T nos seguintes aspectos:

• Maior facilidade de acesso da população à TV digital, possibilitando a
recepção por receptores fixos, móveis e portáteis, contribuindo para a
universalização e democratização do acesso, reforçando assim a
essência do serviço de radiodifusão;

• Maior possibilidade de atendimento das expectativas da sociedade,
por apresentar a maior flexibilidade de aplicações;

• Maiores possibilidades de maximizar a recepção, mesmo com antenas
internas e em áreas de alta densidade de tráfego;
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• Total adequação às necessidades de viabilizar a competitividade do
serviço dentro da evolução esperada para a radiodifusão frente às
outras mídias;

• Total adequação às necessidades de viabilizar a continuidade do
oferecimento da TV aberta, incorporando a mobilidade da recepção,
que tem um papel totalmente diferenciador para o serviço;

• Viabilização da convergência e complementaridade dos mundos
“wireless”, permitindo que a sociedade brasileira, os operadores das
futuras gerações de telefonia celular e os radiodifusores tenham o
máximo benefício de uma melhor utilização do espectro de
freqüências.

 Por outro lado, estas contribuições à Consulta Pública demonstram,
também, que as diferenças dos resultados das avaliações relativas aos outros
aspectos considerados, a seguir indicados,  são irrelevantes para a escolha do
Padrão de TV Digital para o Brasil  entre o ATSC, o ISDB-T  e o DVB-T:

• Viabilidade de fabricação dos produtos de consumo

• Disponibilidade de componentes e outros insumos

• Padrões de codificação de áudio e de multimídia, desde que
acoplados ao respectivo sistema de transmissão de TV Digital

• Preço dos produtos de consumo

• Prazo de disponibilidade dos produtos de consumo, considerando
produção local
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Com base nas conclusões acima, o Grupo  ABERT/SET
propõe à ANATEL a adoção do Padrão ISDB-T  de Transmissão
Digital Terrestre de Televisão, com a respectiva adoção de seus
padrões subsidiários, ou seja,  a codificação de áudio AAC, e o
sistema de multimídia da ARIB.

Entretanto, o Grupo ABERT/SET considera imprescindível, sendo isto
aplicável a qualquer sistema, a adoção de algumas medidas e alguns cuidados,
como forma de assegurar o sucesso da introdução e da implantação da TV
Digital Terrestre no Brasil, conforme indicado a seguir:

O estabelecimento de compromissos das instituições japonesas
responsáveis,  junto ao Governo brasileiro, que assegurem:

1. A participação efetiva do Brasil no processo decisório da evolução do
padrão ISDB-T;

2. A participação do Brasil nos trabalhos de pesquisa e de testes de novos
desenvolvimentos e nos fóruns de normatização supranacionais;

3. O suporte tecnológico do Japão à implantação do ISDB-T no Brasil,
incluindo a possibilidade de produção local de componentes;

4. A implementação de ações visando incrementar a capacitação do pessoal
técnico nacional envolvido com a digitalização da televisão;

5. O acesso ao licenciamento da tecnologia, pelo menos, nos termos da
melhor condição oferecida pelo ARIB a outros licenciados;

6. O adequado fornecimento de componentes eletrônicos  à Indústria
Brasileira de Aparelhos de Televisão, em nível de qualidade, prazos,
quantidades e preços viáveis, e que estes, no caso de incluírem encargos
de direitos de propriedade intelectual, os aplicados ao mercado brasileiro
sejam, pelo menos, justos e não discriminatórios;
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Adicionalmente, o Grupo ABERT/SET recomenda que sejam tomadas
as seguintes providências complementares, ainda com o objetivo de
garantir a bem sucedida implementação da TV Digital no Brasil:

I. O estabelecimento de esforço de promoção do padrão ISDB-T nos
demais  países da América do Sul, de forma a criar maior escala de
produção dos aparelhos de consumo e a facilitar o comércio continental.

II. A implantação de um trabalho conjunto da ANATEL com o Grupo
ABERT/SET (que poderia formar novos Subgrupos de Trabalho),  com a
Indústria Eletrônica e com as Redes de Varejo, para adequadamente
estudar e planejar a estratégia de introdução da TV Digital no Brasil,
especialmente tratando dos pontos listados a seguir:

• Especificação básica dos Receptores Digitais de Consumo, visando a
adoção de modelo universal, isto é, que tenham capacidade de
decodificar quaisquer formatos de transmissão previstos, sejam de SD
ou HD, independentemente do padrão de exibição do “Display”a ser
usado;

• O estabelecimento de um modelo de transição que assegure uma
rápida penetração, garanta a satisfação dos consumidores e minimize
os riscos dos investimentos dos Radiodifusores e da Indústria;

• O estabelecimento de uma intensa campanha de esclarecimento dos
consumidores, que garanta uma estável e bem sucedida transição do
mercado para a TV Digital;

• Especificação de formatos de dados inclusive da tabela SI (Service
Information), especialmente em relação ao reconhecimento dos tipos
de broadcast, fusos horários, tabelas de sintonia (canalização),
formatos de vídeo, codificação de áudio, EPG, gêneros de programa,
faixas de propriedade e subtítulos/captioning;

• Determinação do formato de exibição do EPG básico;
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• Aprofundamento do estudo e das alternativas de APIs para os
aplicativos;

• Aprofundamento do estudo dos componentes e produtos base
disponíveis no mundo;

• Identificação e quantificação dos encargos de direitos de propriedade
intelectual.
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AI. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

AI.1.  Introdução

Nesse anexo, serão apresentadas, para efeito de um melhor
entendimento dos comentários feitos anteriormente, as informações julgadas
incorretas ou que mereçam atualização, citadas na “Análise dos testes de
laboratório e de Campo de sistemas de TV Digital realizados no Brasil”  e no
“Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos da Televisão
Digital” e seus respectivos anexos e apêndices.

Outros capítulos das nossas contribuições apresentaram as correções e
atualizações que julgamos importantes, porém, elas foram inseridas nas
informações e nos comentários relativos aos aspectos tratados em cada um.

AI.2. Análise dos Testes de Laboratório e de Campo de
Sistemas de TV Digital realizados no Brasil

Como participante ativo dos testes dos sistemas de TV digital definidos na
Resolução no. 69/98 da ANATEL, o grupo ABERT/SET tece, nesta seção,
comentários específicos sobre o conteúdo, dados e experimentos descritos no
Relatório de Análise dos Testes de Laboratório e de Campo de Sistemas de
TV Digital realizados no Brasil .

A análise do CPqD tem como ponto de partida os resultados brutos dos
experimentos coordenados pelo grupo ABERT/SET. NENHUM dos dados
constantes desta consulta pública foi extraído dos relatórios elaborados pelas
emissoras e divulgados anteriormente pela ANATEL[1,2,3]. O item 2.3 do
Relatório sob consulta ressalta que o conjunto de resultados obtidos é válido e
representativo para a caracterização dos sistemas, pois foram diretamente
supervisionados pelo CPqD e avalizados pelos organismos de padronização.

Embora sintetizados separadamente, observamos que há total coerência
entre a coleção de dados deste Relatório e os apresentados anteriormente pelo
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grupo ABERT/SET. Esta observação é relevante, pois evidencia que o resultado
da análise científica e criteriosa dos dados brutos dos experimentos é único e
que não há distorção por parte do autor da análise.

Há, entretanto, algumas discrepâncias conforme ressaltado também pelo
CPqD no item 2.2 do Relatório. Os itens deste capítulo indicam as
inconsistências observadas pelo grupo ABERT/SET. Para facilitar a leitura dos
comentários a seguir, os itens apontados são identificados pela numeração que
consta do Relatório sob consulta.

AI.2.1. “Apresentação dos Testes”

“Sistemas Testados -  Item 2.1”

O terceiro parágrafo cita “...o sistema ISDB-T, que apresenta a mesma
flexibilidade do DVB-T na definição de configurações”, deixando transparecer
que os sistemas DVB-T e ISDB-T apresentam o mesmo grau de flexibilidade, o
que no nosso entendimento não é correto, pois o sistema ISDB-T é
significativamente mais flexível que o sistema DVB-T, pelos motivos que
indicamos a seguir:

� O sistema ISDB-T permite definir 3 aplicações com níveis de robustez
diferentes, ao passo que o sistema DVB-T permite 2;

� O sistema ISDB-T permite a utilização de 4 tipos diferentes de modulação
individual das portadoras (DQPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM), ao passo
que o sistema DVB-T permite 3 (QPSK, 16QAM e 64QAM);

� O sistema ISDB-T permite a definição dos modos de operação em 2K, 4K
e 8K, ao passo que o sistema DVB-T permite apenas a utilização dos
modos 2K e 8K;

� O sistema ISDB-T permite a definição do “Time Interleaving” entre 0, 0.1,
0.2, 0.5 e 1.0 segundos, ao passo que o sistema DVB-T não apresenta
essa opção.

Desta maneira, acreditamos que o correto seria apresentar o sistema DVB-T
como um sistema de grande flexibilidade, porém, bem inferior ao sistema ISDB-T
no que diz respeito ao número total de configurações, algumas delas de extrema
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relevância quanto à definição dos possíveis modelos de negócio da televisão
digital.

“Conjunto de Testes de Campo – Item 2.4”

A Tabela 2.6 descreve, de forma simplificada, cada um os testes de
campo realizados e a motivação de cada um, à exceção do Teste de Recepção
Móvel. O objetivo deste teste é a verificação qualitativa e comparativa do
comportamento dos sistemas de televisão digital, para recepção móvel, em
condições reais de propagação.

AI.2.2. Análise dos Testes de Laboratório

“Interferência de Canal de TV Digital em Canal de TV PAL-M - Item 3.1.3.1”

Alguns dados constantes da Tabela 3.1.6 estão incorretos. A Tabela 3.1.6
faz uma comparação entre os valores das relações de proteção calculados no
relatório do grupo ABERT/SET e os calculados no relatório do CPqD. Os valores
corretos, que constam do relatório do grupo ABERT/SET (item II.2.1.3) e foram
publicados na consulta pública 237, são reproduzidos na Tabela 1.1 abaixo. Os
valores em destaque correspondem aos valores que foram incorretamente
transportados para o Relatório do CPqD.
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No Relatório Final das concessionárias
(Grau 3 ~ Grau 4)

Relação de
proteção (dB)

ATSC DVB-T 2K ISDB-T 4k
Canal N digital
sobre canal N

analógico
32,3 ~36,9 33,3 ~ 38,0 32,1 ~37,3

Canal N-1 digital
sobre canal N

analógico
-12,7 ~ -9,1 -12,1 ~ -9,1 -12,7 ~ -9,6

Canal N+1 digital
sobre canal N

analógico
-13,2 ~ -7,8 -10,8 ~ -7,8 -14,3 ~ -11,7

Tabela 1.1: Valor médio da relação de proteção (em dB)

A Tabela 3.1.6 do relatório do CPqD ressalta a diferença na abordagem
estatística utilizada pelo grupo ABERT/SET para sintetizar os valores das
relações de proteção, em relação à metodologia empregada pelo CPqD.

Conforme destacado pelo CPqD, em seu relatório, esta diferença NÃO é
significativa. Analiticamente, verifica-se que o erro quadrático médio dos dados
corrigidos, constantes na Tabela 3.1.6,  é da ordem de 2% do valor absoluto
médio dos resultados obtidos e, portanto, sem relevância estatística para o
experimento considerado.

“Interferência entre dois Canais de TV Digital - Item 3.3.3.1”

Alguns dos dados apresentados nas Tabelas 3.3.4 e 3.3.5 do relatório sob
consulta estão diferentes dos valores que constam do relatório das emissoras.

Essas tabelas se referem à relação de proteção para os canais
adjacentes superiores e inferiores, para interferência entre dois canais de TV
Digital. Para este tipo de interferência, é fundamental analisar os produtos de
intermodulação e o decaimento do sinal nos canais adjacentes ao canal
principal.
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Em função dos níveis de potência necessários para a realização do
experimento, a análise espectral do sinal interferente revelou, em alguns casos,
uma violação da máscara estabelecida. Nestes casos, o grupo ABERT/SET
tomou o cuidado de compensar a relação de proteção correspondentemente.
Por este motivo, em todos os casos em que há diferença, os valores
apresentados pelo grupo ABERT/SET são melhores (menores) que os
resultados apresentados no relatório sob consulta.

“Interferência para Ruído Impulsivo - Item 3.5.2”

Os cálculos das relações de proteção para ruído impulsivo são todos
baseados na potência do ruído branco equivalente, ou seja, são baseados na
potência de ruído antes do dispositivo gerador dos surtos de ruído. Por este
motivo, os resultados da relação de proteção relativos a interferência por ruído
impulsivo tem importância apenas como medida relativa de comparação entre os
sistemas, não como valor absoluto.

No relatório do CPqD, o procedimento de cálculo está descrito na Figura
3.5.1. Assim, ao calcular os valores das relações de proteção, o CPqD optou por
incluir o atenuador de 12 dB existente dentro do dispositivo, ao passo que o
grupo ABERT/SET não o fez. Desta forma, ao comparar a Figura 3.5.2 e a
Tabela 3.5.3 aos valores anteriormente publicados do relatório das emissoras, é
preciso considerar que há uma diferença de EXATOS 12dB em todos os valores.

Obviamente, esta diferença não altera as posições relativas dos sistemas.
A comparação de desempenho apresentada no relatório das emissoras e no
relatório do CPqD são igualmente válidas.

“Interferência por Ruído Impulsivo - Item 3.5.3 – Gráfico”

Os resultados dos testes de interferência por ruído impulsivo retratados na
Figura 3.5.2 do relatório sob consulta pública estão incompletos.

Os resultados relativos aos experimentos de ruído impulsivo foram
refinados durante o período de teste. À medida em que novos receptores foram
sendo submetidos a testes, verificou-se a necessidade de testar os receptores
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nas situações em que os surtos de ruído ocorressem em janelas com duração
inferior a 100µs.

Para um janelamento do ruído com duração de 25µs, foram testados os
sistemas ATSC e ISDB-T. Entretanto, a Figura 3.5.2 apresenta somente o
resultado do sistema ATSC.

O resultado para o sistema ATSC - Chip T é uma relação de proteção
medida de D/U = -3,6dB. O resultado para o sistema ISDB-T - Chip J é uma
relação de proteção D/U= -10,6dB. Conforme destacado na observação que
consta do Relatório do CPqD, um valor menor indica um melhor resultado. A
diferença entre os sistemas é de 7dB.

“Interferência por Ruído Impulsivo - Item 3.5.3 –  Tabela 3.5.3”

Também está incompleta a Tabela 3.5.3 do relatório. Não aparecem na
Tabela os resultados do sistema DVB-T - Chip L na configuração 3/4 1/16 8K e
também do sistema DVB-T - Chip N na configuração 2/3 1/32 8K.

A tabulação completa dos resultados de todos os experimentos realizados
para o sistema DVB-T é apresentada na Tabela 1.2.

Sistema Configuração Receptor
D/N

requerido
(dB) para
W=50µs

D/N
requerido
(dB) para
W=100µs

D/N
requerido
(dB) para
W=200µs

Chip D 10,4 13,4 16,33/4 1/16 2K
Chip N 11,4 14,4 17,3
Chip D 5,4 8,1 11,13/4 1/16 8K
Chip L 6,9 9,6 12,5
Chip D 3,0 5,9 8,9
Chip L 4,3 7,3 10,1
Chip M 3,7 6,9 9,7

DVB

2/3 1/32 8K

Chip N 4,6 7,6 10,6
Tabela 1.2: Resultados dos testes 2.5 com ruído impulsivo
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“Interferência por Ruído Branco e Gaussiano - Item 3.6.3.2”

No relatório do CPqD, as configurações descritas para o receptor Chip M
do sistema DVB-T não estão corretas.

O Chip M não foi testado na configuração 3/4 1/16 8K, como aparece nas
Tabelas 3.6.2 e 3.6.3. O valor do intervalo de guarda não confere. O limiar de
C/N de 19,2dB, que consta da Tabela, é o resultado correto da configuração 3/4
1/132 8K, que foi efetivamente testada.

“Interferência por Multipercurso Dinâmico - Item 3.8.3.1”

A apresentação dos resultados dos experimentos, no relatório, segue
critérios diferentes dependendo do experimento.

Observa-se que, no experimento relativo à análise de multipercurso
estático do item 3.7, são descritas todas as configurações testadas para os três
sistemas. Ao contrário, no teste relativo a multipercurso dinâmico, não são
apresentados os resultados das configurações do sistema ISDB-T no modo 1
(2K) e no modo 3 (8K).

Em ambos os experimentos, multipercurso estático e multipercurso
dinâmico, o número de portadoras é extremamente importante para definir o
desempenho do sistema. Todos os dados relativos a multipercurso dinâmico são
apresentados no relatório do grupo ABERT/SET.

“Demais testes relacionados a características dos equipamentos/ sistemas
- Item 3.9.2”

A Tabela 3.9.1, que apresenta resultado de estimativa da figura de ruído
dos receptores, contém dados incorretos.

O receptor do sistema DVB-T Chip D não foi testado na configuração 3/4
1/16 8K. O receptor Chip N não foi testado na configuração 2/3 1/32 8K. Além
disso, o Chip L foi testado, mas não aparece na Tabela.
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Conforme publicado no relatório do grupo ABERT/SET, o  resultado do
sistema DVB-T Chip L, na configuração 2/3 1/32 8K, tem mínimo nível de sinal
de –81,7dBm e, portanto, tem figura de ruído estimada em 6,2dB,.

“Comentários Adicionais – Item 3.11.1.2 – Simulação”

Nessa parte do relatório, são apresentados, de forma comparativa,
resultados de simulações obtidos a partir de simuladores desenvolvidos pelo
CPqD. O grupo ABERT/SET não conhece em profundidade estes softwares e
não se sente confortável para comentar sua implementação. Contudo, algumas
observações sobre a aplicação desses softwares são pertinentes.

Nota-se que não foram apresentados resultados de simulação para o
sistema ISDB-T, o que torna incompleta a comparação entre os sistemas.

A utilização do sinal PAL-M de barras coloridas nas simulações para
avaliação de interferência NÃO é adequada. A utilização de sinais estáticos não
é adequada para simular sistemas não lineares e adaptativos, como é o caso
dos sistemas de televisão digital testados. Nos testes de laboratório, foi utilizado
um sinal de teste dinâmico. A opção do grupo ABERT/SET pelo sinal de Zone
Plate para os testes de interferência está baseada na necessidade de
caracterização da situação de pior caso.

“Comentários Adicionais – Item 3.11.1.2 – Tabela”

O objetivo da seção de comentários adicionais é confrontar os resultados
de laboratório, discutidos nas seções anteriores, com os dados de simulação. As
Tabelas 3.11.2 e  3.11.3 deveriam conter um resumo dos resultados discutidos
nas Seções 3.2 e 3.3 do relatório sob consulta. Entretanto, incluem valores que
não foram efetivamente medidos.

A lista dos valores de relação de proteção dessas Tabelas inclui dois
números separados por um til (~). O primeiro valor corresponde ao melhor valor
de relação de proteção obtido para cada sistema, que foi efetivamente
apresentado em seções anteriores do relatório. O segundo valor não é
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mencionado em nenhuma outra parte do relatório e não há nenhuma observação
quanto à forma de calculá-lo.

“Comentários Adicionais - Item 3.11.1.3”

O texto correto da primeira linha da Tabela 3.11.3 é “Canal N digital
interferindo em canal N digital”, e não “Canal N analógico interferindo em canal N
digital”, conforme publicado no relatório sob consulta.

“Comentários Adicionais – Item 3.11.1.8”

O item 3.11.1.8 do relatório trata de multipercurso dinâmico, mas não
aborda a consolidação dos resultados dos testes de recepção móvel. Os testes
estão incluídos entre os testes de multipercurso dinâmico mas foram excluídos
das simulações, o que torna incompleta a avaliação dos sistemas.

AI.2.3. “Análise dos Testes de Campo”

“Testes de Cobertura com Recepção Externa – Experimento 2 – Item
4.2.3.4”

O CPqD desenvolve em seu relatório uma metodologia de análise dos
resultados de cobertura com recepção externa diferente da adotada pelo grupo
ABERT/SET. O grupo ABERT/SET reproduziu a metodologia empregada, na
base de dados do experimento, e identificou algumas incorreções na Tabela
4.2.20 e na Figura  4.2.26 do relatório.

Segundo a definição adotada pelo CPqD, o Índice de Disponibilidade de
Serviço, ou IDS, indicado na Tabela e na Figura citadas, é a medida do
percentual de pontos com margem superior a 0dB. Portanto, este índice é
função apenas da margem de recepção no ponto de medida.

Reproduzindo os cálculos da margem sobre os resultados dos
experimentos, calculou-se a base de dados conforme descrito na Seção 4.2 do
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relatório. A base de dados apresentada no Anexo 2, Dados do Experimento 2
dos Testes de Recepção Externa, não apresenta erros. Entretanto, no cálculo do
índice foram cometidos erros em duas configurações do sistema DVB-T.
Adicionalmente, está incompleta a descrição da configuração do sistema ISDB-T
testada.

Os valores corretos estão apresentados na Tabela 1.4, onde aparecem
em destaque os valores corrigidos.

Sistema Configuração Número de pontos
com margem não

nula

Índice de
Disponibilidade de

Serviço
ATSC Única 15 55,6 %

DVB-T 3/4 1/16 2K 17 63,0 %

DVB-T 3/4 1/16 8K 23 85,2 %

DVB-T 2/3 1/32 8K 27 100,0 %

ISDB-T 3/4 1/16 4K 0,1s 25 92,6 %
Obs.: Um valor mais alto indica um melhor resultado

Tabela 1.4: Experimento 2: Índice de Disponibilidade de Serviço

“Testes de Recepção Móvel – Item 4.5.2”

Ao contrário do que aparece na legenda das Tabelas 4.5.3 e 4.5.4 do
relatório, as configurações apresentadas NÃO foram efetivamente testadas.

Somente as configurações apresentadas no lado esquerdo da Tabela sob
o título “Modo Não–hierárquico” foram testadas. As configurações descritas
como “Modo Hierárquico” são configurações possíveis, de acordo com os
padrões DVB-T e ISDB-T, mas não foram testadas.

Esta distinção é importante pois, conforme destacado neste mesmo item
do relatório, particularmente no caso do DVB-T, o desempenho do sistema
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operando em modo hierárquico NÃO pode ser diretamente deduzido dos
resultados para modo não-hierárquico.

“Testes de Recepção Móvel – Item 4.5.2 – Gráficos”

As legendas dos Gráficos 4.5.2 a 4.5.5 contêm erros. Os mesmos erros
também aparecem na descrição das configurações da Tabela 4.5.5. Alguns
valores de intervalo de guarda e FEC referentes ao sistema DVB-T estão
incorretos. Adicionalmente, nenhuma das descrições do sistema ISDB-T
menciona o entrelaçamento temporal utilizado.

Também vale notar que, ao contrário do que foi utilizado como critério nos
demais experimentos de campo, no caso da recepção móvel, os gráficos foram
elaborados com base nos resultados de pior caso. O grupo ABERT/SET acredita
que haverá melhorias de desempenho dos receptores e que, portanto, é
razoável pautar as conclusões com base no melhor resultado obtido para cada
sistema, a exemplo do que foi feito no próprio relatório para os demais
experimentos.

Os gráficos corrigidos são mostrados abaixo:
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Figura 1.1 - DVB-T: número de artefatos observados
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Figura 1.2 - ISDB-T no modo 2K: número de artefatos observados
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Figura 1.3 - ISDB-T no modo 4K: número de artefatos observados

As mesmas modificações na legenda se aplicam, também, à Figura 4.5.5
do relatório.

“Testes de Recepção Móvel – Item 4.5.2 – Tabelas”

A Tabela 4.5.5 do relatório contém alguns erros quanto aos valores de
melhor e de pior caso de algumas configurações. Os valores corrigidos estão
apresentados na Tabela 1.5 abaixo.
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Melhor Caso Pior Caso
Sistema Configuração

Número de
Artefatos

Trecho Número de
Artefatos

Trecho

ISDB-T QPSK 2/3 1/16 2K
0,1s

0 1,2,4,5,6 2 3

ISDB-T DQPSK 2/3 1/16
2K 0,5s

1 2,5,6 12 4

ISDB-T QPSK 2/3 1/16 4K
0,1s

0 3,4,5,6 3 1,2

ISDB-T DQPSK 2/3 1/16
4K 0,5s

0 1,3,5,6 8 2

Tabela 1.5: Resultado de pior caso para recepção móvel

“Testes de Recepção Móvel – Item 4.5.2”

Na página 185/202, o relatório traz considerações sobre o conceito de
artefato e a aplicabilidade da avaliação baseada em degradação no vídeo para a
caracterização dos sistemas. Nessa seção do relatório, afirma-se que o
experimento não tem grande confiabilidade pelo fato de basear-se na avaliação
de degradações no vídeo e que estes artefatos podem apresentar grande
variabilidade.

Entretanto, na página 26/202 desse mesmo relatório, é dito que a
utilização de um critério de degradação baseado na percepção de degradações
no vídeo não traz prejuízo ao experimento. O teste baseado em degradações no
vídeo foi considerado equivalente ao teste baseado em medição de taxa de erro
pelo fato de os sistemas digitais apresentarem uma característica bastante
conhecida, que é o corte abrupto.

Esta última argumentação é, sem dúvida, verdadeira. O conceito de
artefato utilizado neste teste é EXATAMENTE o mesmo do que foi utilizado em
todos os outros testes, em campo e em laboratório. O mesmo grupo de
avaliadores treinados esteve envolvido em todos os experimentos, garantindo a
adoção de um mesmo critério.
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AI.3. Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e
Mercadológicos da Televisão Digital

“Item 4.4– Padrão ISDB”

Essa seção apresenta a descrição do padrão japonês de televisão digital
o ISDB, mas algumas informações dão margem a entendimentos errados e
outras apresentam equívocos que pretendemos esclarecer a seguir.

“Item 4.4.1 – Segmentação de Banda”

No rodapé da página 46/169 é colocado o seguinte esclarecimento, “A
transposição temporal seria possível no DVB, mas não é utilizada por ter sido
considerada desnecessária. Aparentemente, ela pode melhorar a recepção sob
condições adversas (recepção portátil e móvel) e por tal motivo é utilizado no
DAB – Digital Audio Broadcasting, que também é baseado no COFDM”.  Alguns
esclarecimentos julgamos ser necessários e apresentamos a seguir:

� A transposição temporal tem influência direta na imunidade do sistema
que a utiliza perante a degradações de curta duração como ruído
impulsivo e as largamente encontradas no ambiente de recepção móvel.
Essa afirmação é também apresentada pelo próprio CPqD na análise dos
testes e pode ser confirmada pelos resultados dos experimentos
realizados no Brasil;

� Aqui cabe uma suposição, possivelmente o DVB julgou a transposição
temporal desnecessária por, primeiro não julgar a recepção móvel, e
apenas a recepção portátil (que não inclui o requisito de mobilidade na
sua definição), um requisito importante para a televisão digital na Europa
o que é confirmado no documento do DVB “User Requirements for
Terrestrial Digital Broadcasting Services - DVB DOCUMENT A004 –
December 1994” que faz parte da série de Blue Books do DVB, e que
apresenta os seguintes requisitos:

o “a wide range of service options ranging from LDTV to HDTV;
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o improved reception quality, also for portable reception;
o the flexibility to reconfigure the available data capacity between

different service options (exchange between quality, with related
cost consequences);

o HDTV services, when cost effective and convenient large screen
displays become available for the consumer;

o new services” .

� Além disso o problema do ruído impulsivo é eminentemente de
natureza prática pois é de difícil simulação em laboratório (o dispositivo
gerador de ruído impulsivo utilizado nos testes do Brasil foi desenvolvido
somente após a detecção dos problemas práticos do sistema DVB
encontrados na Inglaterra após a sua implantação comercial);

� A utilização dessa ferramenta no sistema DAB europeu apenas
confirma a sua importância para sistema que tem entre as suas
aplicações a possibilidade de recepção móvel.

“Item 4.4.2 – Convívio faixa larga – faixa estreita”

No parágrafo inicial dessa seção do relatório, página 47/169, a seguinte
afirmação é apresentada:   “Porém, apenas  o  segmento central (o de número
zero) é passível de recepção pelo receptor de faixa estreita.”.  Na realidade, o
receptor de faixa estreita pode incorporar de 1 ou 3 segmentos, ocupando, desta
forma, os de número 0 a 2.

Nessa seção, que também apresenta o equívoco de afirmar que a
receptor de faixa estreita só atua sobre o segmento central do sistema ISDB-T, e
que foi discutida no capítulo anterior do presente relatório; também cita “Essa
facilidade é prevista por exemplo para que receptores de rádio (digital) possam
reproduzir o áudio dos canais de televisão”; no nosso entendimento o exemplo
acima é extremamente pobre das reais possibilidades práticas do
desenvolvimento de aplicações que podem ser desenvolvidas utilizando-se o
receptor de faixa estreita e que apresentamos no capítulo VIII desse relatório.
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“Transmissão hierárquica no ISDB - Item 4.4.3”

Essa seção apresenta a possibilidade de, no sistema ISDB, quando
transmitindo em modo hierárquico, serem configurados três diferentes níveis de
robustez, em contrapartida ao sistema DVB em que só podem ser configuradas
2 camadas. E apresenta:

“As    três possíveis camadas são:
� o segmento central (número zero) formando a camada A;
� um número qualquer de segmentos operando com modulação

diferencial formando a camada B; e
� os segmentos remanescentes, operando em modulação coerente,

formando a camada C.”

Pela maneira apresentada acima, pode-se entender que as três camadas
somente podem ser configuradas de acordo com os limites ali estabelecidos.  Na
verdade, quando se pretende ter três níveis de robustez, há a real possibilidade
de se configurarem as três camadas com qualquer número de segmentos, de 1
a 11, estabelecendo, em cada uma delas, qualquer FEC entre as quatro opções
possíveis e escolhendo qualquer uma das quatro opções disponíveis de
modulação.

“Rede de freqüência Única - Item 4.5”

Ao descrever as possibilidades de uma rede de freqüência única, o CPqD
apresenta, em seu relatório, a seguinte afirmação: “Idealmente, esse método
permitiria a adoção de uma freqüência única, com abrangência nacional, para
cada rede de emissoras, trazendo, como vantagens, o estabelecimento de uma
disposição de canais uniforme para todas as localidades (por exemplo, o canal 4
teria a mesma programação básica em todas as cidades)”. A sugestão de uma
rede de abrangência nacional tem, no nosso entendimento,  limitações de
caráter prático que a tornam inviável, pois, na rede de freqüência única, todos os
transmissores precisam ser alimentados pela mesma programação, o que
tornaria necessário que todas as redes de televisão do país utilizassem a
mesma programação em todo o território nacional. Isto inviabiliza o modelo
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comercial das redes, que têm a comercialização segmentada por regiões.
Também vai de encontro com o objetivo de todas elas, que é o de levar uma
programação cada vez mais local ao seu público.

“Possíveis Modelos de Negócio - Item 5.5”

Na descrição do “Modelo 7: Múltiplos programas SDTV com transmissão
hierárquica”, na página 66/169 do relatório integrador, é apresentado: “Como
desvantagem, é esperado que os equipamentos para transmissão e recepção
hierárquica tenham um custo um pouco mais elevado que a transmissão não-
hierárquica”.  Essa afirmação é válida apenas para o sistema DVB-T, pois, para
o sistema ISDB-T, não existe diferença entre os dois grupos de equipamentos.
Muito pelo contrário, quando em modo hierárquico, o ISDB-T permite o
desenvolvimento de receptores de faixa estreita, de menor complexidade  e de
conseqüente menor custo, conforme será melhor explicado no capítulo referente
às perspectivas técnicas e mercadológicas dos sistemas do presente trabalho. A
mesma afirmação é repetida nas considerações apresentadas pelo CPqD na
descrição do “Modelo 11: Alternância de modos em diferentes horários”.

Ainda, com relação  ao aspecto do custo de equipamentos, na seção
5.5.1 do mesmo relatório integrador é afirmado: “...deve-se considerar que o
custo do receptor (em particular o monitor) será determinado pelo maior grau de
resolução (p.ex, HDTV) adotado por uma das emissoras, mesmo que as demais
transmitam apenas em SDTV”, na verdade a afirmação é apenas válida para os
receptores, ou unidades URD, como chamados pelo CPqD, uma vez que o
monitor tem a sua compatibilidade com a qualidade do conteúdo do programa
transmitido, estabelecida via conversor de formato presente na URD. Ou seja, se
apenas uma emissora, em uma determinada área, estiver transmitindo em
HDTV, todos os telespectadores que tivessem uma URD, mas que ainda não
tivessem tido condições de adquirir um monitor de HDTV, conseguiriam assistir,
com qualidade de SDTV, o programa de HDTV, pois o conversor de formatos da
URD executará a conversão de formatos necessária. Esse assunto está
amplamente coberto em nosso capítulo 8, que trata de receptores e da indústria
nacional.
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“Codificador MPEG – Item 7.2.1”.

Esse item descreve conceitualmente as diversas possibilidades para os
sistemas de compressão MPEG e na página 92/169 sugere que o uso de
codificadores MPEG que não realizam codificação em tempo real pode oferecer
economia.

Esse tipo de equipamento limitaria  a programação a programas pré-
gravados, ou seja, impede a exibição de matérias captadas ao vivo, tão
importante na televisão aberta, para noticiosos, boletins jornalísticos e esportes.

“Amplificador de Potência – Item 7.2.4”

Na afirmativa da página 96/169: ‘’Se for considerado que as transmissões
digitais das emissoras podem ter uma potência de pelo menos 13 dB abaixo da
irradiada em modo analógico,...’’ deve ser observado que a relação é válida
quando o canal digital operar na mesma faixa de freqüência do canal analógico.
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AII. Fontes de informação empregadas neste estudo

Além dos Relatórios Técnicos do Grupo ABERT/SET, foram fontes de
informação para este estudo as seguintes:

� Conferência, em março de 2000, na cidade de São Paulo, com
profissionais de TV vindos do Japão, representando a Associação da
Indústria (EIAJ), o Comitê de TV Digital (DiBEG), a Indústria de Eletrônica
de Consumo (Panasonic, Toshiba, JVC, Sony, LG/Zenith e Pioneer), além
da Rede de TV NHK. No lado brasileiro, além de membros do Grupo de
Estudo, compareceram representantes das subsidiárias brasileiras dos
fabricantes japoneses e de outros fabricantes (Gradiente e Philips). Na
segunda parte do Congresso, foram organizadas reuniões privadas entre
os representantes do Grupo, o representante do DiBEG e cada um dos
representantes de fabricantes japoneses com seus respectivos colegas
da subsidiária brasileira. Esta reunião focou as modalidades de novas
aplicações planejadas no Japão, a disponibilidade de componentes, os
produtos de consumo que serão oferecidos aos consumidores japoneses,
as expectativas de penetração e, principalmente, os aspectos da
fabricação, no Brasil, de receptores para TV Digital.

� Visita à Exposição e Conferência NAB2000 e NAB2001, em Las Vegas,
nos EUA, em abril. A SET organiza, em Las Vegas, em três das manhãs
do NAB, um encontro chamado SET E TRINTA que reúne os profissionais
brasileiros de TV presentes ao Congresso. Este ano, em um dos dias do
SET E TRINTA, foi promovida a apresentação dos principais resultados
de testes obtidos pelo Grupo e a sua discussão com representantes dos
padrões ATSC, DVB-T e ISDB-T.

� Reunião de trabalho, em Las Vegas, com profissionais de TV do Japão
representando a DiBEG, a Fuji TV, a NHK e a TBS-Tokyo Broadcast
System. O principal tema desta reunião foi o modelo de TV Digital no
Japão e os planos de implantação do serviço.  A oportunidade desta
reunião foi, também, aproveitada para solicitar ao DiBEG algumas
confirmações formais dos diversos tópicos que haviam sido discutidos
anteriormente em São Paulo.
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� Reunião  de trabalho, em Las Vegas, com profissionais de TV da
Austrália, representando a Associação da Indústria e os radiodifusores.
Nesse encontro, foi discutido o modelo Australiano de TV Digital e
aspectos relacionados à produção de receptores para o singular padrão
de TV Digital adotado por aquele país, o DVB-T para canais de 7 MHz.

� Visitas ao comércio varejista de eletrônica de consumo, em Los Angeles,
em abril de 2000, para uma amostragem da disponibilidade de oferta de
produtos de TV Digital. Igualmente, foi visitado o comércio de Londres,
neste caso pelo  Eng. Marcelo Martins, consultor especializado na área de
Indústria de Eletrônica de Consumo

� Pesquisa de produtos, na Web, e de matérias e anúncios publicados na
imprensa leiga e especializada.

� Visita à Austrália, quando foram mantidos encontros de trabalho com
representantes da Autoridade Australiana de Radiodifusão (ABA), da
Associação da Indústria Eletrônica e dos Radiodifusores. A principal
atenção nesta visita foi a fabricação de receptores no padrão DVB-
T/7MHz, contudo, diversos importantes aspectos da implantação do
serviço foram esclarecidos e atualizados.

� Reuniões de trabalho com a ELETROS (Associação Brasileira dos
Fabricantes de Eletrônica de Consumo), tendo sido a última em maio de
2001. A ELETROS foi uma das instituições que ofereceram recursos para
a realização dos testes do Grupo de Estudos, em São Paulo, e endossou
seu resultado em relação à recomendação da modulação COFDM,
através de correspondência à ANATEL.

� Questionário  encaminhado à ELETROS e diretamente a todos os
fabricantes brasileiros de Televisores e afins, abordando amplamente os
diversos aspectos da fabricação de produtos para TV Digital no Brasil.
Previa-se, na parte introdutória do questionário, reuniões individuais com
cada fabricante com o fim de discutir  as respostas oferecidas. A
receptividade deste questionário pelos fabricantes foi tímida, registrando-
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se apenas uma interessante e esclarecedora  reunião com a Gradiente,
que ofereceu resposta parcial às questões propostas e, também, uma
resposta parcial da Century. Alguns dos demais fabricantes
pronunciaram-se apenas em contatos informais com o Eng. Marcelo
Martins, para dar informações gerais e indicar que o assunto seria tratado
pela ELETROS. Lamentavelmente, até a data da conclusão deste
relatório não foi recebido nenhum pronunciamento da ELETROS que
contivesse informações relevantes em relação  ao questionário
apresentado;

� Pesquisas de produtos, a assessoria e as respostas ao questionário da
indústria, do consultor Tochio Kawano, engenheiro especializado na área
de fabricação de produtos eletrônicos de consumo;

� Diversas correspondências trocadas com várias instituições relacionadas
aos padrões e à indústria de consumo;

� As normas técnicas aplicáveis aos padrões DVB-T e ISDB-T;

� “Análise dos Testes de Laboratório e de Campo de Sistemas de TV Digital
Realizados no Brasil e anexos” – CPqD;

� “Relatório Integrador dos Aspectos Técnicos e Mercadológicos de
Televisão Digital e Apêndices” – CPqD;

� www.bndes.gov.br;

� www.eletros.com.br;

� www.cea.org;

� www.jeita.or.jp;

� www.dba.org.au;
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� www.bacen.gov.br;

� www.americanas.com.br;

� www.pontofrio.com.br;

� www.toshiba.com.br;

� www.hometheater.com.br;

� www.rca.com;

� www.circuitcity.com;

� www.panashop.com.br;

� www.sonystyle.com.br;

� www.binglee.com.au;

� www.dse.com.au/cgi-bin/dse.storefront.


